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Beställ på olivers-petfood.se
My Wendel, Foderkonsulent
Mail: mwe@olivers-Petfood.se • Tfn: 0702-508902

Naturens egna råvaror, där kött alltid är den största ingrediensen. 
Stort utbud där du hittar allt från valp-, vuxen-, viktkontroll-, aktiv- 

eller seniorfoder. Självklart kan du välja med eller utan spannmål.

Som uppfödare och hundägare till en arbetande ras, ställer det höga krav på det foder våra 
Alaskan Malamutes äter. Det ska vara ett fullfoder av hög kvalitet och naturliga råvaror. Detta 
i sin tur gör att våra hundar har energi till att prestera både inom drag och utställning, men att 
de också är fi na i päls, hud och tassar. Men det viktigaste; de älskar maten. Mina hundar förtjänar 
endast det bästa. Därför ger vi OLIVERS sedan många år tillbaka. ”

– My Wendel, Kennel Spotty Dot’s

“
SKK:S VISION 2030
I förra numret uttryckte jag en viss tveksamhet 
till projektet ”Vision 2030”. Nu har en delrapport 
kommit och jag tycker att den diskussion som pro-
jektet leder till är bra och nödvändig. Vi har de 
senaste åren fått erfara att världen förändras och 
mycket snabbare än någonsin. Hundens roll i sam-
hället förändras liksom förutsättningarna för hund-
ägandet.

Vi som arbetar med ideell hund verksamhet i ras-
klubbar, specialklubbar, lokalklubbar och länsklubbar 
påverkas av den förändrade omvärlden. 
Den hundutbildning som bedrivs i den ideella klubb-
verksamheten utsätts för konkurrens av vinstdriv-
ande företag. Man skulle kunna dra paralleller med 
de diskussioner som pågår om vinstdrivande företag 
inom skola och omsorg och hur det påverkar kvali-
tén. Skillnaden är att här kan föräldrarna/ägarna 
själv bedöma kvalitén och det finns helt klart mycket 
kvalificerade privata utbildare.

Även kraven från de som blir våra medlemmar 
ser annorlunda ut. Köper man en tjänst eller blir 
man medlem i en ideell förening och deltar i dess 
verksamhet? I projektets omvärldsanalys tydliggörs 
att en förskjutning från ideellt medlemskap till köp 
av tjänster sker fortlöpande. Ska man då notera 
detta som ett faktum eller arbeta för att främja den 
ideella klubbverksamheten?

Ordförande har ordet
Vad händer om den ideella föreningsverksamheten 
dör ut? Drabbas gör de som inte har råd med en 
valpkurs för 4-5.000 kr. En kurs på min lokala 
brukshundklubb om 15 timmar kostar 1.000:-/
deltagare och har vi tillräcklig många kurser och 
andra aktiviteter kan vi förvalta vår anläggning och 
verksamhet. Där har alla medlemmar möjlighet att 
träna själv eller tillsammans med andra utan andra 
kostnader än en blygsam medlemsavgift.

Vårt land är stort och glest befolkat i allmänhet med 
undantag av de stora städerna. Vi får inte glömma 
bort att det är olika förutsättningar beroende på var 
i landet vi befinner oss. Nu har man i projektet lagt 
upp en turnéplan från Höör till Gällivare som ska ge 
möjlighet för alla medlemmar att uttrycka sin åsikt 
i workshops. Det är bra. Man har också lagt ut ett 
antal frågor på SKK:s Facebookgrupp där alla kan ge 
sina kommentarer.

Rapporten hittar du här SKK 2030 delrapport 
september. I rapporten finns länkar till FB-frågorna. 
Turnéprogram hittar ni här SKK 2030 turné.

Hjälp till att påverka – läs rapporten, kommentera 
FB-frågorna och deltag på en workshop.

Jan Hockart 
Ordförande, Schnauzerringen

https://www.skk.se/contentassets/f21098aab80148e49627bed615ded33b/delrapport-skk2030.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=ska+2030&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=31.208.49.99&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Media_GenericMedia/_2abbfc98-413a-4454-a972-0d083bbd7a7c&_t_hit.pos=2
https://www.skk.se/contentassets/f21098aab80148e49627bed615ded33b/delrapport-skk2030.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=ska+2030&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=31.208.49.99&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Media_GenericMedia/_2abbfc98-413a-4454-a972-0d083bbd7a7c&_t_hit.pos=2
https://www.skk.se/sv/om-skk/vision-for-skk-2030/turneprogram/?TSPD_101_R0=088d4528d9ab200015d2411889862ec252311fb6135db6fa7d560b3e400b64dd9bd048e4f5e9c73408e5f7d14e14300054b5577d46445a5bded03a2bd3bd0bc7da0924950d5593370b8eb96dd8bb74e81af8982b07a882ad057a8b7b07e64e78
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Innehåll
Arbetet med pälsvård på en schnauzer, blir både enklare 

och bättre med rätt verktyg. 

På Parma har vi arbetat med trim- och pälsvårdsprodukter 
i mer än 20 år och har allt du behöver för såväl 

vardagsskötsel som trimning.   

Som medlem i Schnauzerringen har du 10% i vår 
webbshop samt på slipning av skär och saxar. 

Vid beställning anger du den kod som har skickats till 
medlemmar i mail och SMS. Har du inte fått den skicka 

ett mail till sekreterare@schnauzerringen.se
www.parma.se 

Allt det du 
behöver för 
en snygg       
schnauzer. 

Kontakt 

Ordförande

Jan Hockart

070-562 07 94

jan.hockart@outlook.com 

Vice Ordförande

Anki Thörnestad 

070-9624482  

vice.ordforande@schnauzerringen.se

Valphänvisare

Anki Thörnestad 

070-9624482

valphanvisare@schnauzerringen.se

Omplaceringsombud:

Ulrika Hjort 

070-5448148

omplacering@schnauzerringen.se

Medlemsombud:

Ulrika Hjort 

070-5448148

medlemsombud@schnauzerringen.se 

omplacering@schnauzerringen.se

Webbmaster

Sylvia Johansson  

webbmaster@schnauzerringen.se

Sponsoransvarig:

Camilla Skoglund 

sponsor@schnauzerringen.se

Schnauzerbladets redaktion:

Jan Hockart: ansvarig utgivare, skribent

Sara Berg: skribent

Camilla Skoglund: layout, skribent

redaktor@schnauzerringen.se

Modell: Smilla
Foto: Sylvia Johansson

Medlemsrabatt 

10% 

24. Hundvård
               24 Seniorkontroll på äldre hundar.
 25 Vad händer när en hund åldras.

27. Medlemskrönika

28. SKK Hundägarnas riksorg.               

29. Smått & gott

30. Frågespalten

34. Mentaltest MT2017

36. Schnauzerprofil på kläder

38. Så firades Schnauzerdagen

40. Klubbsidor & 
          Schnauzerstatistik
      

6. Mazze och Vicke
        Ordningsvakter på rallytävling!

8. Tema Åldrande hundar
         10 Att leva med seniorhunden Strike
        12 Gibbs min stora kärlek, bästa kompis 
         och eviga följeslagare 
         14 Med åren blev Russin mer bestämd.
         16 Hur gammal kan en schnauzer bli?
         17 Smilla hänger fortfarande med!

18. Aktuell Forskning
             Åldersrelaterade förändringar i 
             hundars personlighet.

20. Hälsa
             Den åldrande hundens diet.

21. Shoppingguide

22. Hundträning
             Träning med den äldre hunden.

http://www.parma.se
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Ordningsvakter på 
rallytävling.

Mazze och Vicke

Husse har ordnat rallytävling på vår klubb. Ja han har inte 
gjort det själv för klubben har en rallygrupp som hjälps åt, men 
husse är viktig. Han måste hålla ordning på alla regler och kolla 
alla som kommer och tävlar. 

Det är jättemånga skyltar som man måste hålla reda på och det 
hjälper vi husse med. På skyltarna står det vad man måste göra 
och gör man inte rätt får man inga poäng. 
Jag är jätteduktig på vissa skyltar. Min bästa skylt är när man 
ska snurra runt i farten.

När tävlingen ska börja kommer alla mattar och hussar och 
lyssnar på vår husse. Han talar om alla viktiga saker som dom 
måste veta. När alla har tävlat ska husse räkna ut alla poäng. 
Det är jätteviktigt att allt blir rätt. Vicke och jag är inte så bra 
på att räkna poäng, men vi vaktar så att ingen stör husse när 
han räknar. När husse har räknat ut alla poäng blir det pris-
utdelning och då får de som varit bäst i tävlingen priser och 
rosetter. Då klappar alla i händerna. Dom blir nog glada för sina 
priser.        

När alla har fått sina priser går 
husse och jag till rallybanan 
och visar att vi också kan rally. 
Vicke kan rally, men han är inte 
så intresserad. Han kollar mest 
efter rallybrudar. Det tycker jag är 
onödigt för han har ju en egen!

Hälsningar rallyvakten 

Mazze.
PS Vicke hälsar också.

Öron- & ögonrengöring
Artero gör dessa små praktiska 

våtservetter i fingermodell för enkel 
och effektiv rengöring. En variant att 
använda runt hundens ögon och en 

för rengöring av öron.

Hundgodis
Det här är produkter som är särskilt lättuggade 

och passande för äldre hundar .
Trixie popcorn med leversmak 

och torkade kycklingfötter.

Senior Care från PSH Home/Age Line
En serie hudvänliga schampo- och 

balsamprodukter anpassade för 
äldre hundar, 8år+.

Pyssla om din finaste och 
bästa pälskling i höst!

10% I MEDLEMSRABATT!
För Schnauzerringens medlemmar har vi valt ut 
några produkter som vi lämnar 10% rabatt på
fram till den 15/11! 
• Öron- och ögonrengöring från Artero
• Alla torkade naturtugg i vårt eget varumärke, 
   packade i genomskinlig påse. Samt Trixie Popcorn.
• PSH Home schampon, balsam och balsamspray i 
   serierna Age Line och Fruity Line. 
Rabattkoden får du via Schnauzerringens 
nyhetsbrev.
Beställ på: www.4dogs.se

Höstmörkret sänker sig – och det är mysigt att 
kura ihop sig hemma och mysa tillsammans med 
sin gamla trogna vän. Skäm bort med godis som 
är lite enklare att tugga. Eller en liten privat SPA 
behandling av hunden – med ett mysigt bad och 
rengöring av öron och ögon...
Nytt i sortimentet är de hudvänliga schampo- 
och balsamprodukterna från PSH Home. Här 
finns produkter anpassade för äldre hundar, men 
också för valpen och den vuxna hunden.
Upptäck fler hundtillbehör på 4dogs.se

https://www.4dogs.se/bad-palsvard/hundschampo/olika-palstyper/strav-och-kort#{%2244e649fc1c49%22:{%22search_term%22:%22age%20line%20senior%22,%22filters%22:[],%22sorting%22:[],%22offsets%22:{%22category%22:12,%22product%22:42},%22y_pos%22:242}}
https://www.4dogs.se/ata-tugga/hundgodis-hundtugg/beloningsgodis/trixie-popcorn-med-leversmak-100-g
https://www.4dogs.se/ata-tugga/hundgodis-hundtugg/torkat
https://www.4dogs.se/halsa-hygien/halsa/oronvard/artero-ear-cleaning-wipes-fingerwipes-for-oronrengoring
https://www.4dogs.se/halsa-hygien/halsa/ogonvard/artero-eye-cleaning-wipes-fingerpads-for-ogonrengoring
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Tema 
Att leva med 
åldrande 
hundar...
Åååhh dessa underbara lugna, trygga och kloka 
hundar med livserfarenhet. Som läser vårt kropps-
språk utan tveksamhet, och vet när vi är ledsna, glada, 
trötta eller stressade – och ger oss då en liten signal 
eller busar med oss för att ge oss ett litet leende. 
Oj vad de kan prata, om än inte med människoord 
– men de förstår oss och vi förstår dem.

Livet med äldre hundar är njutbart.

Foto: Camilla Skoglund
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Äldrande 
hundar

Hund: Strike (Wellfith´s Strike)
Ålder: 12,5 år. Född 17 februari 2010
Familj: matte Emilia, husse Henrik och lill-
mattar Tuva (8) och Engla (4.5) samt ”lille-
bror” av samma ras, Uno (4)
Bor: Hässelby, Stockholm

Att leva med 
seniorhunden Strike.
”Man kanske inte får så mycket tillbaka längre 
som när han var yngre men han har funnits 
där för oss i så många år” sa min man till mig 
när jag återigen beklagade mig över att vi 
inte längre kan tävla, Strike och jag, för det 
har vi gjort. Och det var han mycket bra på. 
Att jobba. 

Han blev 12.5 år i augusti i år. Strike (Wellfith’s Strike) 
uppskattar meningsfulla uppgifter lika mycket som 
han gjorde det när han var yngre. Dessa behöver dock 
specialanpassas nuförtiden. På agilitybanorna märkte 
jag de första tecknen när han blivit 8 år. Han började 
riva hinder – han, vems hoppteknik annars varit 
bland de bästa jag vet. Det gick inte långt förrän jag 
märkte att det var svårare när man sprang med soljus 
i ögonen. Extra svårt när han sprang ut från en tunnel 
och solen bländade honom. Så även hältan kom lite 
smygandes. 

Idag vet jag att han både har artros i ryggen och 
kraftigt försämrad syn. Agilityträning är numera ett 
minne blott för oss som ekipage. Däremot tycker 
Strike fortfarande – och behöver – jobba för att må 
bra. Och vad kan vara bättre för en äldre hund med 
hans förflutna inom hundsport än att kunna jobba 
med nosen? Så nu är det mer fokus på nosarbete och 
små styrketräningsövningar som aktivering i varda-
gen. Seniorhunden i familjen vill känna sig behövd. 
Vi tränar ofta uppletande (att han söker efter utlagda 
föremål), kortare spår och lite nosework. Att lösa upp-
gifter på ett självständigt sätt har inte ändrats – det 
är det han trivs bäst med och det är 
ju en väldigt rastypisk egenskap. 

Strike tycker också väldigt mycket 
om att känna gräs och/eller blåbärsris 
under tassarna. En obligatorisk stund 
varje dag är att rulla sig i gräset och 
så ofta det går besöker vi skogen så 
han kan studsa som en unghund i riset. 

Tyvärr har han på sistone börjat få riktigt svårt för att 
åka bil vilket försvårar skogsutflykter eller annan typ 
av träning man behöver ta sig till med bil. Han har 
alltid haft lite svårt för bilresor, troligen åksjuk i mild 
grad – men det har eskalerat på senaste tiden. Strike 
kan alltså sitta och smågnälla hela resan även om den 
är så lång som 1 timme. Hans uthållighet har i alla fall 
inte ändrats, det är en sak som är säker! 
Han äter senioranpassat färskfoder (som dessutom har 
en schnauzer på förpackningen, rätt så passande) med 
lite laxolja i och en tablett av Flexadin Advance per 
dag. Hans kropp verkar må prima på det. Det vittnar
seniorhundskontroller hos veterinär om, något vi gör 
en gång per år sen han blev 9 år. Då tar vi blodprover 
och kollar på de viktigaste värdena för att se om vi 
behöver hjälpa honom på annat sätt. Artrosbesvären 
blir värre när det är kallt och fuktigt (höst/vinter) och 
då behöver vi komplettera med antiinflammatoriskt 
och smärtstillande. Man märker rätt tydligt när han 
har mer ont – då morrar han mer än vanligt (han har 
alltid varit väldigt verbal) och visar ovilja att gå upp 
på morgonen. 

Förutom att arbeta gillar han även att gosa med hus-
se i soffan på kvällarna samt att leka med bollar. Han 
rullar dem gärna själv eller tillsammans med mig alt. 
letar upp när jag gömmer dom. Han är lika bolltokig 
som han varit som unghund men har tyvärr en ten-
dens att glömma bort sin ålder när han ser en boll. 

Han är envis som bara den och det har blivit tydligare 
nu när han är äldre. Vill han inte gå åt ett håll på 
promenaden gör han allt för att slippa – och ärligt 

   talat gör vi numera oftare som han 
   vill. Jag tänker att han inte har så 
   lång tid kvar på denna jord och  
   därför bör få njuta lite extra 
   av att vara Hunden med stort H. 

Text och bilder: Emilia Östlund
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Äldrande 
hundar

Text och bilder: Charlotta Tillbom

Gibbs – min stora 
kärlek, bästa kompis 

och eviga följeslagare...

Gibbs är den klara klanledaren hemma hos oss. De 
yngre killarna utmanar honom aldrig och är noga att 
vara honom till lags. Även om det tydligt märks att han 
är en riktig senior så älskar han fortfarande att leka 
och då allra helst med Jax (16 månader). Det går lång-
sammare men han är rörlig och pigg. Jax är en klok 
unghund och anpassar lek och hastighet efter Gibbs. 

Gibbs har alltid varit ”strimlarnas mästare”. Otaliga 
leksaker har slaktats på nolltid, så är det fortfarande 
och detsamma gäller när det kommer till att ha drag-
kamp.

Visst gör åldern sig påmind, synen är klart nedsatt 
och det bästa som finns är att ligga i matte och husses 
säng och sova, allra helst med sällskap. Samtidigt är 
han alltid pigg på att följa med på äventyr. Han älskar 
att umgås med människor och att följa med matte till 
kontoret eller på tjänsteresor är något Gibbs verkligen 
gillar. Men vem gillar inte en hotellsäng. Människor 
har alltid varit väldigt viktiga för Gibbs, han älskar när 
vi får gäster och att få bli inackorderad hos antingen 
Svenne och Sissi eller mattefar och mattemor när mat-
te och husse åker bort. Gibbs är väldigt socialt duktig 
och skapar relationer till människor på ett naturligt 
och kärleksfullt sätt. Han har skaffat sig många män-
niskokompisar och beundrare under sina år. 

Vi anpassar aktiviteter med Gibbs till saker han gillar 
att göra och som inte blir för jobbiga för honom, han 
ska ha ett härligt och förhoppningsvis långt seniorliv.

Vägen till Gibbs hjärta har alltid gått via magen, även 
om han är mer kräsen nu så är godis alltid ett efter-
frågat och välkommet inslag. Gibbs är duktig på att 
kommunicera med oss om vad han vill t.ex om han vill 

ha vatten, mat eller godis. Han är väldigt väl medveten 
om vad vi brukar belöna så glömmer vi ser han till att 
tjata tills det blir rätt.  

Gibbs har alltid varit en väldigt bortskämd hund och 
det har bara blivit värre med åren... han har lindat mig 
(matte) kring tassen från början och har haft många år 
på sig att utveckla sina färdigheter till fullo. 

Att leva med en seniorhund är fint, relationen är stark 
och alla år vi haft tillsammans gör att vi förstår varan-
dra. Unga Gibbs var en högt älskad envis, krävande, 
kärleksfull och temperamentsfull kille, seniora Gibbs 
är en ännu mer älskad, lika envis men inte så krävande 
eller temperamentsfull farbror. Han blir vackrare och 
mer värdefull för varje år.

Namn: Gibbs
Ålder: 13,5 år
Familj: matte Charlotta, husse Ulf och 
”småhussarna” Alexander och Christoffer samt 
schnauzergänget Morris, Morgan och Jax.
Bor: Täby, Stockholm
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Äldrande 
hundar

Med åren blev Russin 
mer och mer bestämd. 
Vårt allra bästa Russ lämnade oss på Valborgsmässoafton 
2020. Hon bodde hos mig och husse Micke i Huddinge men 
blev överlycklig när hon fick träffa och vara med sin andra 
matte Monica och husse Roger. Monica och jag delägde 
henne hela tiden och hon hade en kull hos Monica och två 
hos oss.
Hon var en väldigt okomplicerad schnauzer, alltid glad och 
jag tycker inte att det förändrades alls när hon blev äldre. 
Hon sov lite mera men hängde med på alla promenader, 
hon hade alla tänder kvar, hon såg och hörde bra och hon 
kunde hoppa upp och ”svirra” med bakbenen tills typ veck-
an innan hon fick somna in. Leken avtog med åren men hon 
var med och for runt på tomten.

Hon blev kastrerad när hon var runt 9 år men det enda som 
blev påverkat var att hon fick ngt mjukare päls men hon 
var bara klippt en gång, fram till dess trimmades hon som 
vanligt. 
Hon åt samma mat som hon alltid gjort och samma mängd, 
jag gav öljäst mot fästingar och det fick hon också precis 
som dom andra.

Med åren blev hon mer och mer bestämd, t ex om ngn satt 
i hennes hörna på soffan så varvade hon med att vanka 
fram och tillbaka med att ställa sig och glo på den som hade 
fräckheten att sätta sig där, självklart fick hon då  sin plats 
och vi andra fick tränga ihop oss…
Vi har nu hennes barnbarn Razta, 10,5 år här hemma och 
hon beter sig fortfarande som en unghund

2017 – 12 år fick hon först anaplasma och sen cancer i en 
tå som fick amputeras men när det väl läkt var hon som 
vanligt igen. Några veckor efter sin 15-årsdag började hon 
vingla och tappa balansen, veterinären trodde att hon hade 
ont i ryggen så hon skrev ut smärtlindring, det tålde hon 
inte och började kräkas, så efter någon dag kändes det inte 
alls bra så vi åkte in igen, en röntgen visade då att hon hade 
en tumör på mjälten och det var inget att göra. Men att få 
15 år och 22 dgr med denna fantastiska hund är vi så glada 
över. Året efter fick hennes ”vapendragare”, dvärgschnau-
zern Mini somna in, 14 år, 11 månader och 14 dgr. Det var 
ett mycket tuffare beslut då hon inte var sjuk utan ”bara” 
gammal. Hörde dåligt, orkade inte gå så långt men när hon 
kissade i sängen på natten och inte ville äta så förstod vi att 
det var dags. Hur ont det än gör så är det vår skyldighet att 
se till att våra djur har ett värdigt, smärtfritt liv men fy fan 
vad jobbigt det är.

Text och bilder: Renée Pierrot

Namn: “Russin” Schnaublack´s Diana 
Ålder: 8/4-2005  -  30/4-2020
Familj: matte Renée och husse Micke
extrafamilj matte Monica och husse Roger.
Bodde: Huddinge, Stockholm

Tokhund 12 år, 2017

En dålig mobilbild men en av dom sista, tagen 8/4
på hennes 15-årsdag, pigg och alert.
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Tema

HUR GAMMAL KAN
EN SCHNAUZER BLI?
I en enkätundersökning ställde vi frågan ”Hur gammal blev 
din schnauzer?”. Vi fick 54 svar. 
Undersökningen är inte vetenskaplig utan får ses som 
exempel på föhållandevis gamla schnauzers. 

Medelvärdet enligt undersökningen ligger på ca 14 år och 
den äldsta redovisade blev 16 år och 8 månader. 
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Hur gammal kan en schnauzer bli?

Smilla hänger fortfarande med!
Den äldsta schnauzern vi känner till lever fortfarande. 
Det är Sylvia Johanssons Smilla ”Elestorps Amfora 
Veronica”. Hon föddes 2005-11-17 i en kull tillsam-
mans med tre syskon hos uppfödaren Heidi Drube. 
Föräldrarna var Argenta’s Jefferson och Ribnerts Diva 
Of Elestorp’s.

Hon kom till sin nuvarande ägare Sylvia Johans-
son vid 14 veckors ålder och där blev hon stamtik i 
Sylvias kennel Jussikias. Hon lever där tillsammans 
sin dotter Ixi och barnbarnet Hera. Mycket har hon 
hunnit med: KORAD, LPI, RLD F, RLD N och SE VCH. 

Hon var den första schnauzern som klarade MT2007 
och med 341 poäng (godkänt är 300 poäng). Hon har 
tävlat i rallylydnad avancerad klass och i lydnads-
klass 2.

Förklaringen till hennes höga ålder är nog ett aktivt 
liv, en varierad kost med både torrfoder och färskfo-
der samt naturligtvis bra gener. Cykelmotion har hon 
aldrig varit intresserad av. Egentligen är hon ganska 
bekväm. 
Den 17 november blir hon 17 år.

Smilla, foto Sylvia Johansson
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Aktuell 
forskning

Hos människor sker åldersrelaterade
förändringar i personlighet på ett 
icke-slumpmässigt sätt med avseende på 
deras riktning, tidpunkt och omfattning.

I en vetenskaplig artikel i www.nature.com/scientificre-
ports redovisas en vetenskaplig undersökning av Borbála 
Turcsán, Lisa Wallis, Judit Berczik, Friederike Range, 
Enik Kubinyi & Zsófia Virányi Vid Nature Research, Wien. 
Den har undersökt hur personligheten förändras över 
tid hos hundar.
Det finns luckor i kunskapen om den detaljerade dyna-
miken i åldersrelaterade personlighetsförändringar. 

Forskarna analyserade personligheten hos 217 border-
collies under åldrandet från 0,5 till 15 år. Med hjälp av 
dessa identifierades åldersperioder då de mest framträ-
dande förändringarna inträffade. Storleken på föränd-
ringarna bedömdes och analyserades liksom individuella 
skillnader i personlighetsförändringarna. Man fann att 
förloppet liknar människors förändringar i personlighet.

• De uppstår ojämnt under hundarnas livsförlopp, men   
  deras dynamik verkar vara specifik för vart och ett 
  personlighetsdrag.

• Aktivitetsberoendet minskade mest från valpåldern 
  (0,5–1 år) till tonåren (1–2 år), fortsatte sedan att 
  minska i en avtagande takt. 

• Nyfikenheten förändrades inte markant fram till medel-
  åldern (3–6 år), men visade sedan en stadig linjär ’
  minskning. 

• Problemlösandet ökade starkt fram till medelåldern  
  (3–6 år) och visade därefter inga markanta föränd-
  ringar i senare åldersperioder. 

• Man upptäckte också att individuella skillnader i per-  
  sonlighet förändras över tid, och visade att ett fåtal 
  individer med potentiella åldersrelaterade funktions-
  nedsättningar påverkade det allmänna åldersförloppet   
  avsevärt för vissa egenskaper.

Forskarna manade till försiktighet mot övergeneralise-
ring av globala ålderstrender hos hundar.

Åldersrelaterade 
förändringar i 
hundars personlighet.

Diagram nyfikenhet

Källa: 
Undersökning av Borbála Turcsán, Lisa Wallis, Judit Berczik, 
Friederike Range, Enik Kubinyi & Zsófia Virányi vid Nature 
Research, Wien. www.nature.com/scientificreports

Diagram aktivitetsbehov

Diagram problemlösning
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Hälsa Den åldrande 
hundens diet.

Med åldern förändras hundens smak- och luktsinne 
vilket kan innebära att sådant som hunden undvek 
tidigare plötsligt kan slinka ner. Var observant på 
det som kan vara giftigt i huset och trädgården. När 
smak- och luktsinne försämras kan följa att aptiten 
minskar. Har du flera hundar kan det vara bra att låta 
den äldre hunden äta på en lugn plats. Det är bra om 
fodret förvaras i tillslutna förpackningar eller kärl så 
att lukt- och smakämnen bibehålls.

Det är viktigt med regelbunden tandskötsel eftersom 
smärtor i munnen kan leda till minskad aptit och 
svårigheter att tugga. Tandhälsan är beroende av att 
man sköter hundens tänder under hela livet.

Behovet av energiintag minskar hos den åldrande 
hunden med ca 10 - 20% beroende på att muskel-
massan minskar med åren. Foder med lägre fettin-
nehåll kan därför vara att föredraga. Flera närings-
ämnen är särskilt viktiga för senioren bland annat: 

omega 3 fettsyror, som främjar en bra hjärtfunktion 
och aktiva näringsämnen, som ger positiva effekter 
på ledhälsan. Man bör också välja foder med lägre 
fosfornivåer. Ett foder med högre proteininnehåll kan 
vara att föredraga.

Tarmarnas funktion försämras med åldern, vilket 
innebär att födans passage blir långsammare och 
risken för förstoppning följd av diarré ökar. I sådana 
fall kan det vara aktuellt med särskilt anpassad diet. 
Man kan prova att, istället för att ge foder två gånger 
om dagen, ge mindre mängd foder flera gånger.

På marknaden finns det bra foder som är speciellt an-
passat till äldre hundar. Om du väljer att gå över till 
ett annat foder, gör det genom att succesivt blanda in 
det nya fodret.

Källa: Purina och Royal Canine

SCHNAUZERNÖRDAR
Shoppingguide för 

1. Yogamatta med schnauzer som instruerar. ca 170 cm lång 55 USD hos society6.com 2. Pussel i olika format - 520 bitar” 58.50 USD via zazzles.com  
3. Broderat glasögonfordral. Pris: ca 19 GBP på notonthehighstreet.com 4. Liten tavla. Pris: 24,50 GBP på amazon.co.uk  5. Silikonfordral till earpods. 
ca 99 SEK via amazon.se. 6. Pappersmuggar & tallrikar. 8-pack. Design Janna Salak.  ca 16 USD för muggar och 15 USD för tallrikar via zazzle.com.  
OBS! Priser med den valutakurs som gäller i skrivande stund. Kan snabbt ändras!

Smilla, foto Sylvia Johansson

https://society6.com/product/miniature-schnauzer-yoga_yoga-mat
https://www.zazzle.com/schnauzer_black_jigsaw_puzzle-116689336994866568
https://www.notonthehighstreet.com/katesprostonembroideredtextiles/product/embroidered-schnauzer-glasses-case?referredBy=search
https://www.amazon.co.uk/Honey-Dew-Gifts-Schnauzers-Bereavement/dp/B08KG4VX6T
https://www.amazon.se/LEWOTE-Silikonfodral-kompatibelt-Airpods-Schnauzer/dp/B07ZR327ZQ/ref=sr_1_19?crid=2BCL64BJDEIPH&keywords=schnauzer&qid=1661688033&sprefix=schnauzer%2Caps%2C248&sr=8-19
https://www.zazzle.com/schnauzer_paws_and_bones_paper_cups-256164467762297439
https://www.zazzle.com/schnauzer_paws_and_bones_paper_plates-256652319056147856
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Hund-
träning Träning med den 

äldre hunden.
Av: Emilia Östlund & Jan Hockart

När din schnauzer blir äldre, kanske 8-9 år är det dags 
att börja bli mer lyhörd för hens uppträdande. Oviljan att 
hoppa upp i bilen på egen tass kan vara ett tecken på att 
hunden har ont. Att plötsligt stanna på promenaden och 
titta på dig, att verka ha det svårare att uppfatta dina 
kommandon – ålderstecknen kan vara många och då är 
det dags att tänka om.
Din vän har dock fortfarande ett behov av fysisk aktivitet 
och inte minst mental stimulans. Det kanske inte längre 
är på en agilityplan ni ska briljera. Det finns dock andra 
typer av aktiviteter och hundsportsgrenar som passar 
den åldrande hunden. 

Vill du jobba med din hund är olika typer av nosarbete 
alldeles utmärkt för din senior. Vill du träna och/eller 
tävla i nosework eller specialsök går det alldeles utmärkt 
så länge hunden inte har behov av att medicineras med 
antiinflammatoriskt mot t ex artros. 
Rallylydnad är en annan hundsport som passar bra för 
den äldre hunden. Senioren kanske börjar höra sämre 
och då kan det vara bra att börja träna in handkomman-
don, vilket du har nytta av i rallylydnaden. Undvik dock 
hopphindren om du märker att det tar emot. 
Hoopers är en relativt ny hundsportsgren som liknar 
agility – du dirigerar hunden på en bana som består av 
olika hinder men det finns inga hopphinder och svängar-
na är mjukare än i agilityn.
 
Även traditionella bruksgrenar som spår eller uppletan-
de kan passa seniorhunden, bara man väljer terrängen 
efter hundens förmågor och dagsformen. 
De flesta seniorerna vill jobba och gillar att lära sig nya 
trick och få uppskattning för detta. Många övningar går 
att anpassa till åldern. Tänk även på att den äldre hun-
den kan ha försämrad reaktionsförmåga. Gå tillbaka till 
valpträningen, sänk kraven och belöna oftare igen. 
Seniorhundar och valpar tränas på ett mycket likt sätt. 
Du fortsätter förstås promenaderna, men låt det bli på 
hundens villkor. Promenader på mjuka skogsstigar och 
i mossa eller blåbärsris är bra och skonsam träning för 
senioren. Låt gärna promenaderna vara lika länge, men 
i stället för att gå lika långt som tidigare, kan ni sitta en 
stund och bara njuta av dofterna. 

Balansträning är lika nyttigt för såväl äldre hundar som 
människor. Ni kan gå på kurs, som hålls på en del bruks-
hundklubbar och privata hundskolor eller så finns det bra 
litteratur om balansträning t ex ”Balansbollsträning för 
hund” av Amanda Sjöland. Bokens författare är utbildad 
hundmassör, balansbollsinstruktör och hundinstruktör 
vilket ger den perfekta mixen av tips på inlärning med 
positiv förstärkning och fysträning genom balansbolls-
träning.

Citat från boken: 
”Balansbollsträning passar för alla hundar, från valp till 
senior, från nybörjare till mer erfarna, för de stora och för 
de små, för de lite osäkra och för de mer modiga. 
Det är rolig och stimulerande träning för sällskapshunden 
och förebygger skador och olyckor för den högpresterande 
hunden.”

Simträning och även vattentrask (water treadmill) är en 
utmärkt träningsform för den äldre hunden, framför allt 
den som har besvär. Tillgång till och kostnad för bassäng-
träning och trasket begränsar dock möjligheterna.
Så här skriver Anicura om simträning för hund: 
”Fördelarna med simträning är många. Den ger en mycket 
effektiv muskel- och rörelseträning med minimal belast-
ning av skelett och leder. Träningen stärker muskulaturen 
runt lederna och därmed ges ett ökat stöd. Det är även ett 
utmärkt sätt att träna kondition och styrka. Så gott som 
alla muskelgrupper får arbeta genom att de kontraheras 
och sträcks ut i mjuka och jämna rörelser, cirkulationen 
ökar och muskler byggs upp.” 

Med lite eftertanke och anpassning kommer ni att ha 
många fina år kvar tillsammans du och din skäggiga 
kamrat.

Foton: 
Susanne Lindros

Källor:
• Anicura
• Agria
• Purina
• Moderna
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Hundvård

Senior-
kontroll!

Av: Maggan Delborn, Avelskommittén

Vad händer när 
en hund åldras?
När hunden åldras förändras den såväl fysiskt som 
psykiskt. Det psykiska åldrandet beskrivs i en artikel 
baserad på en forskningsrapport i tidningen.

Alla hundar blir så småningom grå runt nosen och ste-
la i lederna. En hund räknas som veteran när den upp-
nått 8 års ålder. Antalet hundar som är veteraner är 
stort. Man räknar med att 40% av alla hundar är över 
8 år. Tecken på förändringar i hjärnan kan upptäckas 
på 30% av alla hundar som uppnått 11 års ålder.

Det är en förmån att få leva med en kamrat som ut-
vecklas från den nyfikna valpen som går på upp-
täcktsfärd via slyngelåldern till en mogen och trygg 
följeslagare. 

Så småningom märker vi tecken på att den där ener-
giska schnauzern blir lugnare och tydligt visar vad 
som är ok eller inte. Den där cykelturen tycker vän-
nen att vi kan klara oss utan och att hoppa upp på 
utsiktsstenen är inte längre aktuellt. Det lätta spän-
stiga travet blir till en stillsam lunk.

Precis som för aktiva människor bibehålls den men-
tala kapaciteten hos aktiva hundar längre än hos 
”soffpotatisen”. Aktiviteterna måste dock anpassas 
till den åldrande hundens förmåga och undvikas om 
det leder till stress. Även om det plötsligt kan bli 
roligt igen med en fotbollsmatch.

Agilityn får ersättas av lugnare rallylydnad och så 
småningom stillsamma promenader.  Det gäller att 
vara lyhörd för hundens reaktioner. 

Mentalt förändras förmågan så att minnet blir sämre 
och reflexerna långsammare.  Åldrandet kan se oli-
ka ut beroende på de genetiska förutsättningarna. 
Man måste vara lyhörd för hundens reaktioner i olika 
sammanhang och helst avstå från det som inte upp-
skattas. 

Det kanske är dags att avstå från utställningstrim-
ningen till förmån för klippmaskinen.

Källa: Agria och SKK

Wellfith´s Strike 12,5 år, foto Emilia Östlund

Tema

Den gamla hunden
Alla våra hundar kommer förhoppningsvis att få ett 
långt och friskt liv. Schnauzern tillhör dessutom en 
ras som oftast uppnår en hög ålder. Det är inte ovan-
ligt att de blir uppemot 14-15 år.
Det är viktigt att man fortsätter att stimulera hunden 
med träning och andra aktiviteter så länge den själv 
verkar road av detta. Har man en gammal hund känner 
man den så väl att man vet att anpassa träning efter 
dess förmåga. Gamla hundar vill också vara med! 

Ålderskrämpor
Precis som hos oss människor finns det naturliga 
ålderskrämpor i form av lägre energinivå, nedsatt 
hörsel, förlust av muskelmassa, viss stelhet, försäm-
rad syn och så vidare. Ibland kan det vara svårt att 
upptäcka och avgöra vad som är ”normalt åldrande” 
och vad som är symtom på begynnande sjukdom eller 
annan problematik som kräver någon form av åtgärd 
eller behandling. Om man känner sig orolig kan man 
vända sig till sin veterinär för en seniorkontroll. Men 
även om man inte tycker att det finns några symtom 
på sjukdom kan man med fördel göra en sådan kon-
troll varje år från ca 10 års ålder.
Det är en helt vanlig klinisk undersökning där veteri-
nären går igenom hunden från ”nos till svans”. Man 
kikar på ögon, öron, munhåla, klor, tassar och lymf-
knutor. Lyssnar på hjärta och lungor samt känner på 
mage, undersöker könsorgan och gör en hullbedöm-
ning. Vid seniorkollen har man dessutom särskilt 
fokus på den äldre hundens allra vanligaste problem-
områden. Det betyder att man lägger lite extra tid på 
undersökning av leder, hjärta, tänder och hull. Even-
tuell problematik med dessa kan leda till allvarlig 
eller besvärande sjukdom så förebyggande åtgärder 
eller anpassad behandling bör sättas in så tidigt som 
möjligt. Vanligt är att hunden har tandsten, ibland till 

och med tandlossning. Alltså lösa tänder, uppdraget 
tandkött och inflammation. Även övervikt är vanligt. 
Obehandlad övervikt ökar bland annat risken för att 
utveckla diabetes och andra fetmarelaterade sjukdo-
mar. Den kan också medföra oönskad belastning på 
leder som förvärrar symtom på artros.
Undervikt kan förstås bero på helt naturlig förlust av 
muskelmassa men också vara symtom på en underlig-
gande sjukdom så som nedsatt njurfunktion.
Vissa problem kan vara svåra för hundägaren att själva 
upptäcka och det kan bero på att till exempel hjärta 
och leder är ”osynliga” för djurägaren vilket gör att 
eventuell smärta, stelhet eller liknande inte alltid är 
märkbar på utsidan och därför inte upptäcks förrän 
problematik eller sjukdom redan har utvecklats.
Hittar man något så sätts behandling in direkt eller 
rekommenderar någon förebyggande åtgärd för att 
hunden ska må bra.

Pälsvård
När det gäller pälsvård kan man mycket väl fortsätta 
att trimma sin hund om pälsen fortfarande är av trim-
bar kvalitét. Men många väljer att klippa/raka hun-
den när den börjar bli riktigt gammal. Det kan man 
mycket väl göra men det man ska tänka på är att man 
tappar den fina förmågan som den sträva pälsen har 
att isolera samt slå ifrån sig smuts och väta. Det är då 
lämpligt att, vid regn, sätta på ett regntäcke eller, på 
vintern, ett varmare täcke på sin gamla hund.

Till sist
Var rädd om din gamla hund och acceptera att den har 
sina egenheter. Den kanske inte hör och ser som förr 
och sover förmodligen mer än tidigare men de flesta 
hundägare säger att “min gamla hund vet precis vad 
jag tänker”. Så gläds åt de sista åren med din gamla 
kompis och gör de så lustfyllda du kan.
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Livet på ålderns höst!
De delar våra liv och öden. De bär våra sorger 
med lätta tassar, stöttar oss och lättar våra 
bördor. De skänker oss hela sina hjärtan och 
de förlåter oss för våra brister. Vi köper en 
valp och får en vän för livet. De är oss trogna 
och från det att kärleken blossat upp i våra 
bröst finns också en skugga av vetskap om att 
vår gemensamma tid är ändlig. Låt oss njuta 
tillsammans varje sekund vi har ihop.

Vid sjukdom lämnar de inte vår sida. De 
kommer nära, tröstar och beskyddar. De visar 
sin kärlek och har en förunderlig förmåga att 
uppfatta och fylla våra behov. Röster från 
hundägare jag känt virvlar i mina tankar. 
”Vi kan inte glömma Ellen.” 
”Hon tog hand om mig.” 
”Med honom kom skrattet tillbaka i mitt liv.” 
”Han ger mig mening.”

En dag kommer den stund vi inte vill tänka på 
och efter den stunden skriker sorgen i oss. 

Kan man älska en annan ny hund? 
Kan man känna att varje hund får en helt egen 
unik plats i våra hjärtan, att kärleken till den 
förlorade vännen inte förminskas av kärleken 
till en ny?

Men innan den dagen ska vi njuta, skänka 
kärlek och glädjas tillsammans. Våra gamla 
ska vi vårda, slösa vår kärlek och omsorg på 
och glädjas varje sekund av. Ellens husse 
och matte vågade ta språnget och deras hus 
är återigen fyllt av ivriga tassar. Glädje och 
kärlek är det enda som inte minskar ju mer 
man slösar med den. Jag vill gärna tro att Ellen 
tittar ner på sin flock och tänker: Bra där husse 
och matte, så ska det vara, bus och kärlek i 
aldrig sinande mängder. 

I detta nummer hyllar vi våra gamla hundar 
och försöker skildra hur vi kan ta hand om dem 
på bästa sätt. 

Medlems-
krönika

Vi hjälper dig göra ett fin och personlig matskål 
– där vi tar utgångspunkt i ditt favoritfoto av din   
schnauzer och gör om bilden till en illustration. 
Vill du lägga på ett namn också – är det möjligt.

Som medlem i Schnauzerringen får du 15% rabatt 
när du beställer på designbyklarr.com 
Ange koden som du fått i Schnauzerringens 
nyhetsbrev!
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Svenska Kennelklubben
Organisationsschema

FCI
Fédération Cynologique

Internationale

Kommittéer
Avelskommittén

Domarkommittén
Kommittén för hundars 

mentalitet
Kommittén för rashundars

sundhet
Prov- och tävlingskommittén

Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén

Utbildningskommittén
Utställningskommittén

Med flera

Verksamhets-
klubbar

Sveriges 
Hundungdom

Länsklubbar
Specialklubbar

SBK, SSPK
m flera

KF
Kennelfullmäktige

CS
Centralstyrelsen

DN
Disciplinnämnden

Kansli

Örebro Läns 
Kennelklubb

Södra Norrlands 
Kennelklubb

med flera
Samt lokala klubbar

Lokala klubbar
Svenska Agilityklubben

Svenska Nosework klubben
Svenska Freestyle klubben

Fågelhundklubbarnas arbetsutskott
Svenska Grythundklubben

Svenska Kroppsvallarklubben

Lokala klubbarRasklubbar

SSPK
Svenska Schnauzer-

Pinscherklubben

Schnauzerringen
Dvärgschnauzerringen

Pinschersektionen
Dvärgpinscherklubben
Affenpinscherklubben

Medlemskap i rasklubb eller t ex lokal 
brukshundklubb (separata medlemskap)

Medlemskap i länslubb eller t ex lokal kennelklubb

Medlemskap i verksamhetsklubb t ex Svenska 
Noseworklubben

Medlemskap i Sveriges Hundungdom

SSPK
Svenska SchnauzerPinscherklubben anordnar 
officiella utställningar och föreläsningar som 
t ex webbinarier. SSPK kan också arrangera 
officiella prov speciellt inriktade mot de raser 
man har ansvar för. SSPK har ansvar för raserna 
Schnauzer, Dvärgschnauzer, Pinscher, Dvärg-
pinscher och Affenpinscher i frågor som till 
exempel rasstandarder och regler för prov, och 
är SKK:s samtalspartner i frågor som rör dessa 
raser. Är du medlem i en av rasklubbarna inom 
SSPK är du automatiskt medlem i SSPK.

 
SKK Länsklubb
Som medlem i en SKK Länsklubb får du:

• Delta på lokala aktiviteter såsom hundpro-
   menader, kurser, ringträningar, utbildningar    
   och föreläsningar hos just din länsklubb.
• Delta på officiella hundutställningar som 
   arrangeras av alla SKK:s Länsklubbar samt 
   Stockholm Hundmässa.
• Tidningen Hundsport, 8 nr/år inkl. bilagan 
   Utställning eller Jakthund hem i brevlådan.

• Tidningen Hundsport Special (i digital version)
• Delta på officiella tävlingar och prov i agility,  
   freestyle, lydnad, rallylydnad, nosework etc
• Rådgivning i hundfrågor, även juridiska via 
   SKK:s kansli

Medlemsavgiften i SKK är för närvarande 
450: - för fullbetalande medlem.

Rasklubbar (Schnauzerringen)
Inom specialklubbar med flera raser finns ofta 
underavdelningar, så kallade rasklubbar, för de 
olika raserna. Rasklubbarna fungerar ungefär 
som specialklubbarna, de ordnar ofta träffar, 
kurser, utställningar och prov men är endast 
rådgivande i exempelvis standardfrågor. Ofta 
delegerar specialklubben ut det praktiska 
arbetet med raserna till rasklubbarna. Liksom 
andra klubbar inom SKK har man tillgång till 
rådgivning i olika hund- och juridiska frågor.

Medlemsavgiften i Schnauzerringen och SSPK 
är för närvarande 300:- varav 100:- går till 
SSPK.

SKK – Hundägarnas riksorganisation
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Klubbarna inom organisationen
Det är inte helt enkelt att förstå sambandet mellan 
klubbarna inom SKK. Organisationsschemat på nästa 
sida ska hjälpa till att förklara detta. Vad ditt med-
lemsskap ger dig varierar beroende klubb. Medlems-
skapet i Schnauzerringen innefattar också med-
lemsskap i SSPK och ger dig även tillgång till SKK:s 
rådgivning, men du får inte tidningen Hundsport.

Specialklubbar
En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i 
frågor som till exempel rasstandarder och bestäm-
melser för prov. Specialklubbar har rätt att arrang-
era officiella prov och har ofta träffar, kurser eller 
utställningar speciellt inriktade mot den eller de 
raser man har ansvar för. Många ger också ut en 
medlemstidning om klubben och sin(a) ras(er).

Rasklubbar
Inom specialklubbar med flera raser finns ofta 
underavdelningar, rasklubbar, för de olika raserna. 
Rasklubbarna fungerar 
ungefär som specialklub-
barna, men är endast 
rådgivande i exempelvis 
standardfrågor. 
Schnauzerringen är vår 
rasklubb.

Sveriges Hundungdom
Sveriges Hundungdom är SKKs ungdomsförbund 
och vänder sig till ungdomar mellan 6 och 25 år. 
Förbundet har ett eget kansli, omkring 45 lokala 
hundungdomsklubbar över hela Sverige och drygt 
7 000 medlemmar.

Länsklubbar
Länsklubbarna arrangerar aktiviteter inom länet, 
till exempel kurser, studiecirklar och utställningar. 
Utställningarna är öppna för alla raser.

Avtalsanslutna rasklubbar
Avtalsansluten rasklubb är en rasklubb som inte in-
går i en specialklubb och vars verksamhet regleras 
av avtal mellan SKK och rasklubben. Syftet med en 
anslutning som rasklubb är att klubben på sikt ska 
kunna anslutas till en befintlig specialklubb, bli en 
egen specialklubb eller tillsammans med andra när-
liggande raser bilda en specialklubb. Denna anslut-
ning sker i olika steg och stadgar för avtalsansluten 
rasklubb fastställs av Centralstyrelsen.

Verksamhetsklubb
En verksamhetsklubb är ansvarig för en hundsport 
eller tävlingsform. Klubben ansvarar för sportens 
utveckling, regelverk, håller utbildningar och ar-
rangerar officiella tävlingar och prov. Vissa verk-
samhetsklubbar riktar sig till samtliga hundraser 
medan andra vänder sig till några utvalda raser.

Källa:
Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på 
goda jakthundars egenskaper. I dag är de allra flesta av medlemmarna vanliga hundägare, privat-
personer som har hund för nöjes skull. Men här finns också många uppfödare, jägare och personer 
som arbetar med hundar på olika sätt. Basen i organisationen är de länsklubbar, specialklubbar 
och rasklubbar som finns runt om i landet. De bedriver en bred verksamhet och arrangerar årligen 
hundratals olika utställningar, prov och tävlingar.
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Smått 
& gott

TÄVLING
Vinn ett halsband med hundens 
namn – från Design by Klarr!
Vår sponsor Design by Klarr gör personliga hundprodukter. 
I detta nummer har vi gömt ett antal halsband i tidningen 
som du ska leta upp och berätta var du hittar. 
Dessutom önskar vi att du 
motiverar varför just du ska
vinna ett halsband med din
hunds namn på. 
Värde 249 kr.
Skicka ditt tävlingsbidrag 
senast 15 november till 
redaktor@schnauzerringen.se

Harry önskar sig en hund av hela sitt hjärta 
och på sin födelsedag uppfylls hans hetaste 
önskan. Harrys föräldrar, som är väldigt 
osympatiska människor, har kallt räknat med 
att Harry ska tröttna på hunden, och har 
därför bara hyrt hunden. 
På Hundoteket finns många olika sorters 
hundar som kunderna kan välja att hyra eft-
er behag. Det stramar hårt om djurvännens 
hjärta när man läser denna bok om kärleken 
och vänskapen mellan en hund och hans 
pojke och deras kamp för att få vara tillsam-
mans. Boken handlar också om djurs rätt att 
få uttrycka sin särarts behov. 
Schnauzerbladet rekommenderar denna bok 
som gemensam läsning med sitt barn eller 
barnbarn. Lagom ålder på barn som kan 
uppskatta boken är åtta till tolv år, men även 
vuxna högläsare kommer att ha glädje av 
boken.

BOKTIPS BARN
En hund och 
hans pojke!
Författare: Eva IbbotsonHilda 2-in-1 är en mjuk silikonborste för 

schamponering och massage. Borsten 
kan enkelt fyllas med schampo. För att 
lättare fördela schampot i pälsen rekom-
menderas att det späds ut med vatten. 
En praktisk borste som gör hundbadet 
till en mysig stund med skön massage för 
hunden.
Diameter 7,7 cm
Pris: 79 kr hos 4DOGS med fler. 

En smart silikonborste 
för schamponering och 
massage.

Rätt antal vattenflaskor 
som vi hade gömt i förra 
numret av Schnauzerbladet 
var 6 st – förutom den som 
stod med i tävlingstexten. 
Flaskorna var gömda på 
sidorna: 6, 26, 37, 40, 47 
och 48. 
Grattis säger vi till vinnaren 
Monica Andersson – som 
får just en personlig flaska 
från Design by Klarr!

GRATTIS MONICA!

Frågor & Svar 
– Varför togs mitt inlägg bort från
   Schnauzerringen Forum?
Facebookgruppen Schnauzerringen Forum har några 
få och egentligen ganska enkla och självklara regler. 
För att få deltaga i forumet krävs att man svarar ja på 
tre frågor:

1. Vet du om att gruppen är till för ägare av  
schnauzer (mellan) eller blivande ägare av  
mellanschnauzer.

2. Har du läst reglerna för gruppen?
3. Godkänner du gruppreglerna?

Gruppregler
1. Inlägg
Hundens kennelnamn får skrivas ut men man får inte 
göra reklam för uppfödare i inläggen. Bilder får mär-
kas med fotografens namn men inte med kennelns 
logotyp.
2. Håll en vänskaplig och god ton
Vi ansvarar alla för att skapa en välkomnande miljö. 
Därför är det viktigt att vi behandlar varandra med 
respekt. Det är helt naturligt att alla inte har samma 
åsikter om allt, men vi måste hålla god ton.
3. Reklam, privat annonsering eller skräppost
Marknadsföring av egen verksamhet, privata annon-
ser, skräppost och irrelevanta länkar är inte tillåtna. 
Tips om var man kan köpa bra grejer till sina hundar är 
tillåten så länge det inte är reklam för egen till-
verkning.
4. Bilder
På Forumet kan ni lägga upp foton på era schnauzrar. 
(före detta mellanschnauzer) OBS! Bilder på andra 
hundar tas bort, om inte huvudmotivet är en schnau-
zer. (mellanschnauzer).  Filmer från t ex utställningar, 
tävlingar etc får läggas ut med respekt för de personer 
som förekommer i filmerna. Det är god ton att tillfråga 
de personer som förekommer på filmerna, men inget 
villkor för publicering.
5. Skrivelser
Skrivelser läggs inte ut här utan skickas till Schnauzer-
ringens styrelse. Har du frågor eller synpunkter kan du 
gå in på Schnauzerringens hemsida för kontaktupp-
gifter. www.schnauzerringen.se

Den vanligaste orsaken till att inlägg tas bort är att 
det bryter mot regel 4 Bilder, d.v.s. någon har lagt 
upp en bild på en dvärgschnauzer. Har man inte 
läst gruppreglerna kan det vara förståligt eftersom 
”schnauzer” ibland används som samlingsbegrepp på 
de tre olika raserna dvärgschnauzer, schnauzer och 
riesenschnauzer. Rasen schnauzer hette för ca 20 år 
sedan mellanschnauzer. Det var den internationel-
la kennelunionen FCI som fastställde rasens namn 
(Amerikanska och brittiska kennelklubbarna är inte 
medlemmar i FCI och där är rasens benämning stan-
dard schnauzer). Bakgrunden till detta känner vi inte 
till. Möjligen kan det vara en markering av att de tre 
raserna inte är storleksvarianter utan egna raser till 
skillnad från raser där de olika storlekarna är samma 
ras.
I Schnauzerringens stadgar är inskrivet att vi skall 
verka för att informera om rasen och forumet är en del 
av denna information. Skulle vi tillåta bilder av andra 
raser motverkar det stadgarnas syfte och mål även om 
det är våra ”kusiner” med schnauzer i namnet.

Ibland har det förekommit att bilder med uppföda-
rens logotyp har lagts upp. Detta strider mot regel 1 
Inlägg. Man har motiverat det med att bilderna kan 
bli ”kapade” och användas i oseriösa sammanhang. 
Detta kan enkelt undvikas genom att bilden märks 
med fotografens namn. Hundens namn med kennel-
namnet inkluderat får man lägga upp i inlägget.

Det har också hänt att inlägg där man säljer något 
lagts upp. Detta stider mot regel 3 Reklam. För detta 
har vi skapat en särskild grupp ”Schnauzerringens 
anslagstavla”.

Till sist alla är välkomna i gruppen förutsatt att man 
respekterar gruppreglerna och det gäller inte minst 
regel 2 Håll en vänskaplig och god ton.

Frågespalten
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Rasklubben, som är en ideell förening, 
har till mål att inom ramen för svenska 
schnauzer- pinscherklubbens stadgar 
tillvarata specifika intressen för rasen 
genom: 

  Att väcka intresse för och främja avel av 
mentalt och fysiskt sunda och exteriört 
fullgoda rashundar.

  Att bevara och utveckla rasens specifika 
egenskaper och verka för utveckling av 
dressyr och praktiskt bruk av denna ras.

  Att informera och sprida kunskap om 
rasens beteende, dess fostran, utbildning 
och vård.

  Att bevaka och arbeta med frågor som har 
ett rasspecifikt intresse för hundägaren 
och hundägandet.

  Att skapa och vidmakthålla goda relationer 
mellan omvärlden och hundägaren och 
hundägandet.

Bli medlem i Schnauzerringen!
Stöd vårt arbete för sunda och snygga 
Schnauzrar, i Sverige.

Schnauzerringen är Sveriges rasklubb för Schnauzer, både svarta och 
peppar & salt. Vi verkar för uppfödning av mentalt och fysiskt sunda och 
exteriört fullgoda rashundar. För oss är det också viktigt att bevara och 
utveckla rasens karaktäristiska egenskaper. 

Följ vårt arbete på www.schnauzerringen.se och i 
facebook gruppen Schnauzerringen Forum

Avgift: 300 kr/år
Familjemedlem: 80 kr/år
Gåvomedlemskap från uppfödare: 
150 kr första året

Bli medlem här: 
https://schnauzerringen.se/
medlemskap/

Mål för Schnauzerringen

 13/9 Höör
 14/9 Ronneby
 15/9 Jönköping
 27/9 Gällivare
 28/9 Öjebyn
 29/9 Umeå
 10/10  Östersund
 11/10  Luleå

Thomas Kees Eva Fredrik
 Uneholt de Jong Lejdbrandt Bruno

 12/10  Hudiksvall
 17/10  Örebro
 18/10  Västerås
 19/10  Falun
 20/10  Karlstad
 24/10  Digitalt
 25/10  Linköping

 27/10  Uppsala
 1/11  Stockholm
 2/11  Digitalt 
 14/11  Halmstad
 15/11  Göteborg
 16/11  Vänersborg
 17/11  Mariestad

• Birgitta Bernhed • Magnus Jensen • Helena Nyberg 
• Lotten Rönquist • Helena Skarp • Kjell Svensson

med

svenska kenn
elklubben

TURNÉ

Tid och plats för respektive ort  nns på skk.se/turne
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• Resultatet för godkänt är inte som tidigare uppde-
lat på två delar där ett minsta resultat för godkän-
nande måste uppnås på båda delarna och totalt - 
det fanns alltså tre trösklar för godkänt, vilka alla 
tre måste uppnås. I MT 2017 gäller det bara att 
uppnå en maxpoäng totalt.

• En förändring som kan påverka SSPK:s raser är att 
kampstocken har ersatts av ett kampskinn och att 
avståndsmoment 40 m har utgått.

• Vissa förändringar i momentbeskrivningarna har 
gjorts.

• Betoningen av momentgrupperna har till viss del 
omfördelats så att t ex nerver har större betydelse 
än social kamplust. Se diagram nedan.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Aggression

Försvarslust
Social kamplust

Jakt/kamplust
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Fördelning mellan momentgrupper
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Samarbete/Lek - Föremål/TL 4 Gripa, ta tag

Gripa; - Ta tag 5 m. 3 Gripa, hålla

Gripa; - Ta tag 40 m. 3 Gripa, slita, dra

Gripa; - Hålla 5 m 3 Samarbete

Gripa; - Hålla 40 m 4 Uthållighet
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kamplust
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Aggres. Aggression 3

Social - Nyfikenhet 8 Försvars- 
lust

Avståndssökande beteende
3

Socialt - Samspel 8 Grad av behärskning

Handlingsförmåga 10
Tempera- 
ment

Startsnabbhet

10Anpassningsförmåga 10 Störningskänslighet

Koncentration 10 Anpassningsförmåga

Avreaktion 10

Nerver

Koppla av i passivitet

35

Minnesbilder 5 Koncentration under press

Rädsla 4 Reaktion kontra retning

Aggressivitet 3 Avreaktion

Nyfikenhet 8 Rädsla

S:a min 
300

Summa 
Min 
300 gk

Minnes-  
bilder

Minnesbilder 8

Drivkraft/
Mod

Handlingsförmåga
12Nyfikenhet

Skott gk/ej 
gk

Skott gk/ej 
gk

Imponerbeteende gk/ej 
gk

Imponerbeteende gk/ej 
gk

Anmärkning: Moment med samma färg överenstämmer med viss variation i utförandet mellan MT2007 och MT2017

De klubbar som har deltagit i försöksverksamheten 
kommer att kunna börja genomföra mentaltester, som 
blir giltiga meriter redan från den 1/1 2023. 
Klubbarna är:
• Skellefteå BK
• Timrå BHK
• Vallentuna BK
• Schäferhundklubben Uddevalla
• Schäferhundklubben Romelanda
• Tollarps BK

Vidareutbildning av funktionärer kommer att fortgå 
under hösten för de som har varit aktiva med MT2007 
och antalet klubbar som kan utföra MT2017 kommer 
att vara fler till nästa säsong.

Mentaltest MT2017 
ersätter MT2007
Försöksverksamhet med MT2017 har pågått under några år. SKK har 
nu beslutat godkänna reglerna för MT2017. Detta innebär att f.r.o.m. 
den 1/1 2023 ersätter MT2017 det gamla MT2007. Momenten har till 
viss del förändrats och det blir en helt ny betygsskala.

Kampskinn som används vid MT.
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Schnauzer-
profilerat

Hoodie med dragkedja

T-shirt

Schnauzerringens  profil-
kläder till hund & folk!

Reflexväst Reflexscarfs

En skön hoodie med drag-
kedja fram. Tryck på bröst, 
ärm och rygg. 
Färg: Gråmelange. 
Storlekar: XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Vikt: ca 600 g

Pris: 537 kr

En snygg t-shirt med tryck 
på bröst och rygg. Text på 
ryggen “En skäggig kam-
rat, Schnauzer så klart!”
Färg: Grafitgrå. 
Storlekar: XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL
Vikt: ca 180 g

Pris: 82  kr

En tuff scarfs till hunden 
med schnauzerringens 
logotype. 
Färg: Gul
Storlek: Schnauzer-size
Vikt: 40 g

Pris: 65  kr

En praktisk väst för 
mörkerpromenad. Logo-
type tryckt på bröstet. 
Färg: Gul  
Storlekar: S, M, L, XL.
Vikt: 160 g

Pris: 60  kr

FRAKT
Frakt och emballage tillkommer. Du räknar ut vikten 
genom att lägga samman plaggens vikt ovan. 
• upp till 1 kg kostar 76 kr 
• från 1 kg till 2 kg kostar 109 kr

BESTÄLLNING
Priserna gäller per styck, och beställning skickas till:
bestallning@schnauzerringen.se
Varorna betalas i förskott till PG-nr: 15 12 18-5 
för både plagg och frakt. 

LEVERANSTID: ca 14 dagar efter betalning. 
Trycks efterhand som våra beställningar kommer in. 
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Så firades Schnauzerns 
dag runt om i Sverige!
Den 25 september firades Schnauzerdagen för första gången i Sverige. 
Det hade arrangerats aktiviteter på flera håll i Sverige, bl a Karlskoga, Visby, Luleå, Stockholm och Göteborg. 
Trevliga aktiviteter med gemensamma promenader, fika, träning och tipspromenader. 
Nästa år firar vi igen – och då hoppas vi att vi ses på ännu fler orter.

I Karlskoga samlades schnauzergänget på bruks-
hundklubben med ett 10-tal schnauzrar och ett 20-
tal mattar, hussar och barn. Efter aktivitetsrunda där 
både hundar och deras människor fick visa vad de 
kan blev det grillmat och gofika samt prisutdelning. 
När alla vilat sig en stund blev det prova på aktivite-
ter med rallylydnad och specialsök.

I vackra Visby blev det mingel och stadspromenad 
med efterföljande fika.  

I Stockholm samlades 20 hundar med sin hussar och 
mattar vid Sjöhistoriska muséet och sedan blev det 
promenad runt Djurgårdskanalen, mingel. Gänget 
gjorde succé och god reklam för rasen. Populäraste 
inslaget var ynglingen Grim med sina 4 månader.

I Göteborg blev det uppmärksammad promenad upp-
för och nerför Avenyn för 10 schnauzrar med mattar 
och hussar. Därefter blev det avfärd till Kviberg med 
fri lek för ett lyckligt schnauzergäng. Se Film!

Luleå
I Norrbotten samlades 8 schnauzrar med sina familjer. 
Det blev promenad genom Luleå stad och sen lite 
aktiviteter för mattar, hussar och hundar.

Stockholm GöteborgVisbyKarlskoga

Klubbsidor

https://www.facebook.com/monica.bertilsson.58/videos/482819397052551?idorvanity=153677068087585
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Klubbsidor
Avels-
kommittén

Registrerade Peppar & Salt Registrerade Svarta

Tik Hane Totalt Tik Hane Totalt

2018 32(4) 41(4) 71(8) 42 33(1) 75(1)

2019 31(2) 34(2) 65(4) 50 45 90

2020 49(4) 54(3) 103(7) 27(1) 34(1) 61(2)

2021 64(2) 59 123(2) 39(1) 26 65

2022 39 (1) 24(4) 63(5) 26 39(2) 65(2)

Antal Storlek

2018 24 5,4

2019 25 6,6

2020 25 6,3

2021 23 7,6

2022 19 6,4

Tik Hanar Inavelsgrad

24 23 1,3%

25 23 0,7%

24 22 1,2%

23 20 1,0%

19 18 1,30%

HD A B C D E Totalt 
röntgade

2017 12 26 17 4 0 59

2018 4 15 21 7 0 47

2019 15 13 16 7 1 51

2020 27 26 26 6 0 80

2021 7 28 9 2 1 47

2022 18 26 20 4 0 68

Schnauzerstatistik 
Första till tredje kvartalet. 2022-01-01 - 2022-09-30

BPH MH

2018 12 11

2019 38 9

2020 24 9

2021 42 26

2022 43 18

Antal registrerade schnauzrar

Antal kullar Antal individer i avel

Resultat vid HD-röntgen

Antal BPH och MH testade

Under den senaste 5-årsperioden, 2018 - 2022 har ingen hund lämnat fler än 4,3% av antalet födda 
valpar vilket ligger under SKK:s och Schnauzerringens rekommendation på 5%.

På raden för 2022 anges ackumulerat antal för första halvåret. Jämförelsetalen är helårstal. 
(Siffror inom parantes anger “varav import”)

Årets hund!
Årets hund 2022  
Resultaten ska vara inskickade senast 15/1 året 
efter (2023).

Statuterna för respektive titel:
Utställning och Arbetande 
Blankett för att skicka in resultaten:
Utställning_pdf och Arbetande_pdf
Statuterna är reviderade 2022-06-15

Blanketterna ska vara oss tillhanda senast 15/1
på respektive e-postadress:
aretshundutstallning@schnauzerringen.se
aretshund@schnauzerringen.se

När ni skickar in anmälan till årets hund godkänner 
ni även att vi publicerar resultatet på hemsidan.

Lycka till!

Kalendarium 2022 
UTSTÄLLNINGAR
15 oktober SSPK Klass Arena Söråker, Sundsvall

SKK:S WEBBINARIER
5 oktober    Kenth Svartberg om BPH
19 oktober  Från urhund till rashund - Jessica Mann
20 oktober  Utvärdering hälsoprogram
16 november  Aktuell beteendeforskning - Per Jensen
23 november  Att arbeta med RAS
1 december  Genetisk variation Marja Leena Eloranta

KONFERENSER
8 oktober  Avelskonferens SSPK
15 oktober  Uppfödarmöte
11-12 november Avelskonferens SKK

På Stockholm Hundmässa kommer vi att vara på plats för att visa upp och svara på frågor om vår ras. Det är 
ett perfekt tillfälle för de som planerar att köpa hund eller vill låta barnen bekanta sig med våra trevliga, gla-
da och fina hundar. Vi kommer att visa upp schnauzern i rasparaden i finalringen – mässans härligaste tåg!

Vi är några som ordnar med montern och visar upp våra hundar, men det är långa dagar och vill du vara med 
och visa din hund och prata schnauzer med besökarna så får vi lite avlösning. Hör av dig antingen du är upp-
födare eller ”bara” schnauzerägare. Kontaktpersoner:

Jan Hockart
Tel:  070-5620794
ordforande@schnauzerringen.se 

Anki Thörnestad
Tel: 070-9624482
vice.ordforande@schnauzerringen.se

https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/statuter/Statuter-arets-hund-from-2019%20rev%202022-06-15.pdf
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/statuter/%20Statuter-arets-hund-Schnauzerringen-arbetande-hund-2022-rev2022-06-15.pdf
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/resultatblanketter/Blankett%20Schnauzer%20Arets%20hundtitlar%202017-2021%20Utstallning.pdf
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/resultatblanketter/Blankett%20Schnauzer%20Arets%20hundtitlar%202017-2021-tavling.pdf
mailto:aretshundutstallning%40schnauzerringen.se?subject=%C3%85rets%20hund%20utst%C3%A4llning
mailto:aretshund%40schnauzerringen.se?subject=%C3%85rets%20hund%20arbetande
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Omläsning av röntgenbilder
Nu finns möjligheten till omläsning av röntgenbilder. Denna 
utförs av Dr Silke Viefhues, som är officiell  för tyska PSK 
(Pinscher Schnauzer Klub).
Resultatet från omläsningen kostar 300:- men ändrar inte SKK:s 
registrerade avläsning. Anvisningar och beställning via länk: 
     Hur man överklagar resultatet från SKK:s avläsning till 
Nordiska Panelen se länk: 

https://schnauzerringen.se/aveluppfodning/hd/

Vi vill gärna ha mer 
text och bilder från 

aktiviteter ute i landet! 
Skicka till redaktor@
schnauzerringen.se

Till sist...

Sponsring för 
medlemmar 2022

  BPH, MH, MT sponsras med 300 kr

  HD-röntgen sponsras med 500 kr
  (Gäller hundens i SKK registrerade ägare 

som är medlem i Schnauzerringen)

  Gåvomedlemskap 100 kr/
gåvomedlemskap. 

  (Gäller uppfödare som är med på 
uppfödarlistan)

  Vi sponsrar också medlemsaktiviteter 
med upp till 500:-.

  Ansökan om sponsring skickas efter 
genomförande tillsammans med kopia 
på protokoll (gäller BPH,MH,MT)

  När det gäller HD-röntgen skicka kvitto 
på utförd röntgen till: vår kassör Lena 
Lindberg, kassor@schnauzerringen.se 
med info om konto för inbetalning av 
sponsringen. 

Glöm inte att uppge medlemsnummer 
i klubben.

/Schnauzerringens styrelse

Nästa nummer av Schnauzebladet 
Kommer ut i december. 

Planerat innehåll:  

 Hundliv på pensionat

 Vinteraktiviteter

 Vinterliv – passa på att utbilda dig och 
     förbered för barmark!

 Aktuell vetenskap
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