NR 5 | 2020

schnauzerbladet
Schnauzerringens medlemstidning

Nya redaktionsmedarbetare

&

TESTPANEL

Reflexer
lampor

Fyra svarta skägg
& två reklamare.

2

Ordförande har ordet

N

är jag skriver detta har pandemin tagit
fart igen och det ställer naturligtvis
till det för alla ink lusive oss i
Schnauzerringen. Problemen för oss är inget
att jämföra med de som t ex sjukvården har, så
låt oss lösa våra problem i positiv anda.
Vi har just nu börjat planeringen inför nästa
år där den första hållpunkten är årsmötet
som är satt till den 27 februari. Platsen för
årsmötet är inte bestämd, men vi ska försöka
hitta en lokal som är så rymlig att ett fysiskt
möte ska kunna hållas med tillräckliga avstånd
mellan deltagarna. Ronden är planerad till
Västerås i helgen den 15-16 maj också med
förutsättningarna att den går att genomföra
utan smittorisk.
Genom SSPK har resultatet från omläsning
av HD-bilder v ia t ysk a PSK och deras
officiella avläsare Dr Silke Vief hues vid
HD-Zentrale kommit. Resultatet är minst
sagt förvånande och visar stora avvikelser
från SKK:s avläsningar i positiv riktning.
Det är angeläget att avläsning sker efter
samma måttstock så vi inte blir isolerade
med en kr ympande avelsbas. Resultatet
är inskickat till SKK med följebrev och det
kommer att behandlas så småningom.
Vi är nöjda med att så många har svarat
på vår FB-enkät. Resultatet presenteras i
detta Schnauzerblad och vi kommer att dra

nytta av det och era synpunkter nu och inte
minst i arbetet med verksamhetsplanen
för 2021.
En del som svarade på enkäten har erbjudit
sig att bidra med att anordna aktiviteter.
Enkäten var helt anonym så vi vet inte vilka
ni är, men vi vill gärna ha kontakt med
er. Ni kan alltid kontakta mig eller någon
annan i styrelsen. Schnauzerringen bygger
på 100% ideellt arbete av medlemmar och
funktionärer. Vi har efterlyst bilder, text
och idéer för Schnauzerbladet på FBgruppen och vi har fått en del mycket bra
och trevliga bidrag, men kan ta emot f ler.
Bidra gärna med förslag till
inslag i bladet.
Ny redaktion för
Planering pågår för digitala
Schnauzerbladet
aktiviteter i höst och v i
återkommer med detta. Bland
Vi har haft turen att äntligen få en
annat planerasen ZOOM-träff
kompetent redaktion. Det är Emma
om trimning som vi tror många
Svensson och Camilla Skoglund,
skulle kunna ha glädje av.
som hör hemma i Malmö och
Fortsätt vara rädda om er så
ses vi kanske snart igen.

Jan Hockart
Ordförande, Schnauzerringen

Skanör. Dom erbjöd sig att ta hand
om Schnauzerbladet och kommer
att ge det en professionell layout
och intressant innehåll. Dom
presenterar sig på annan plats i
bladet. Naturligtvis har dom båda
schnauzrar. Vi är mycket glada för att
dom ställer upp.
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Mazze och Vicke

Mazze körd på rally
men snygg och välbyggd
Husse och jag har varit på rally. Det var en jättesnygg skäggis där som heter
Izor. Izor är jättesmart och fick många poäng och fina priser. Det fick inte
jag, men det beror nog på att husse inte är så bra på rally. Lite poäng fick
jag i alla fall och husse hade köpt nytt godis som var jättegott.
Jag ska nog vara med på rally fler gånger, men husse måste nog träna
lite mer först.
Vicke och jag har varit på något som kallas exteriörbeskrivning. Då
får man träffa en domare som tittar, klämmer och tar mått på en. Domaren
tyckte att både Vicke och jag var snygga skäggisar. Husse fick ett papper där
det stod att vi var godkända schnauzrar. Hmm precis som vi inte visste det
innan. Jag undrar hur det skulle se ut om man skulle göra en exteriörbeskrivning på husse?
Jag tror det skulle stå så här:
•
•
•
•

Dålig päls
Marktrång
Dåliga vinklar
Kort steglängd

•
•
•
•

Utåtvridna knäleder
Inåtvridna baktassar
Trevligt temperament
Bör inte användas i avel
Husse skulle nog inte bli godkänd, men
det gör ingenting för han är världens bästa
husse i alla fall. Det tycker både Vicke och
jag. Det händer att husse lämnar bort oss.
Det tycker vi är jättekul för då får vi träffa
en massa kompisar som vi kan busa med.
Nu ska jag springa och bråka lite med
Vicke så han jagar mig. Det och gräva i
trädgården är roligaste lekarna. När vi
kommer in suckar husse och så tar han
fram dammsugaren.
Hälsningar rallybruden

Mazze.
PS Vicke hälsar också.
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Läsarbild

Modell: Tara (Pognos Vitara)
Ägare: Piia Qvarfordt
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Krönika

Importera hund
– vågar man det?

J

ag upplever att vi har kanonfin kvalitet på våra hundar,
även om man jämför i ett internationellt perspektiv.
Våra uppfödare gör alltså i mina ögon ett superjobb.
Ibland är det dock vettigt att ta in nytt blod och bredda
avelsbasen. Så hur gör man då för att importera en hund?
Jag talade med en erfaren svensk uppfödare och fick
råd om linjer och individer. Jag hörde med bekanta som
importerat och deras erfarenheter och hur de gjort. Jag
kontaktade uppfödare och presenterade mig och vad jag
önskade och vad jag gjort med min första hund. En seriös
uppfödare släpper inte iväg en hund hur som helst så man
får se det lite som en anställningsintervju där man möts
och ser vad man har att erbjuda varandra.
Språkförbistringar är en komplicerande faktor. För oss
svenskar känns det ofta okomplicerat att ringa upp och
tala engelska, men det är långt ifrån en självklarhet i alla
länder. En uppfödare ropade: no, no, email, när jag ringde
och en annan svarade på sitt modersmål
i mail. Många kreativa lösningar på
språkförbistringar finns det, en
av dem är google translate. Det
man får tänka på är att inte alla
språk behandlar t ex han och hon på
samma sätt som vi gör. Vi har olika
pronomen för könen, vilket inte alla
andra språk har. Detta kan skapa
lite panik hos valpköparen som
beställt en tik men får läsa att
HAN kommer om en vecka.
Då får man ha is i magen
och hitta fler språkliga
lösningar. Väljer man en
uppfödare som är van vid
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att exportera finns också en vana i att kommunicera på
andra språk och som har kunskap om exportlagar inom
och utom Europa. Det är en trygghet när man kastar sig
ut i okänd terräng.
Köper man en svensk hund kan man hämta vid åtta
veckors ålder, men inte om man köper från tex Ryssland
eller Tjeckien. Detta beror på den vaccination mot rabies
som krävs när man importerar till Sverige. Den första
sprutan mot rabies kan de få vid 12 veckors ålder och om
det är ett vaccin som endast kräver en spruta kan hunden
resa 21 dagar efter sprutan. Detta gör att valpen kommer
att vara närmare fyra månader innan den kommer hem
till dig.
Utöver rabiesvaccination krävs, EU-pass och microchip.
Om du flyger hem hunden krävs ett speciellt veterinärintyg,
ett så kallat, traces-intyg, där veterinären kontrollerar
att hunden är i form att transporteras. Detta intyg ska
också utfärdas i lagom tid innan
resan så att det är giltigt över
resan. Kontrollera detta noga
på Jordbruksverkets hemsida.
Du kommer också behöva en
exportstamtavla.
Resan för min nya hund kostade
300 Euro, som jag delade med
en som transporterade en hund
ur samma kull i samma bur. Om
f lera djur ur samma kull ska
importeras samtidigt får de
resa tillsammans, men inte om
det är djur från olika kullar.
Uppfödaren kontaktade en
firma: Horizon Cargo för

transport till Sverige. Företaget sålde en ny flygbur
som vi betalade. Dagen D fick vi hämta ut hundarna på
företaget Spirit på Fraktvägen nära Arlanda. Först åkte
man till Spirit på Fraktvägen, hämtade papper och sedan
till tullen bakom SAS Radisson på Arlanda (Kabinvägen)
för att få de rätta stämplarna. Sedan fick man åka tillbaka
till Spirit på Fraktvägen och visa upp stämplarna för att
slutligen få ut de hundar man fram till dess bara sett
på bild.
Nästa steg är att registrera hunden
i Sverige och det gör man med hjälp
av exportstamtavlan, som i mitt
fall var tejpad ihop med passet på
flygburens ovansida. Man skickar in
stamtavlan i original och med tanke
på att Posten har förändrats en del
på senare år så rekommenderar jag
att lämna in handlingar personligen
på SKK, eller skicka rekommenderat. Jag valde det senare
med tanke på att jag bor på Gotland. Detta visade sig inte
heller vara helt riskfritt, har ni sett Skrivglappet på svt
UR? Personalen på den sk Posten skrev SKK och ort men
utelämnade box och nummer. Som tur var kontrollerade
jag adressen de skrivit in. Kön blev lång och jag kände att
jag blev både gammal och sur så till slut påpekade jag att
utan box och nummer skulle det vara som att skicka ett brev
till Kalle Svensson i X-stad och hoppas att det skulle komma
fram. Nu handlar det här inte om Postens utveckling eller
om skrivförmågan så jag nöjer mig med att rekommendera
er att kopiera er exportstamtavla innan ni skickar in den och
så klart kontrollera adressen på det rekommenderade brevet.
När det gäller försäkring är det lite olika vad bolagen
kräver. Mitt bolag kräver ingen ny besiktning i Sverige,

Resan för min nya hund kostade 300 Euro,
som jag delade med en som transporterade en
hund ur samma kull i samma bur. Om flera
djur ur samma kull ska importeras samtidigt
får de resa tillsammans, men inte om det är
djur från olika kullar.
men en del bolag kräver det. För att försäkringen ska
gälla på flyget sa mitt bolag att hunden måste vara svensk
när den flyger och svensk blir den när den skrivs in på
Jordbruksverket. Jag kunde med hjälp av chipnumret
skriva in hunden dagen innan.
Så långt allt gott och vi hoppas att de hundar som varje
år importeras visar sig ha avelsvärde och kan berika vår
inhemska stam.
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Vara noga när du köper en
Schnauzervalp!
Om du inte importerar själv som Sara gjorde på föregående sidor, så
köper man i Sverige Schnauzervalpar från någon av Schnauzerringens
uppfödare.
I dessa Coronatider med stor efterfrågan på valpar, så får man inte
lockas att köpa av någon som tagit hit valpar från utlandet, eller som
säljs via konstiga kanaler.
Det är lätt att vara godtrogen. Det händer att det säljs ”äkta”
rashundar med stamtavla, pass och veterinärintyg som sedan visar
sig vara förfalskade. Dessa hundar kan ha ”körts över gränsen”, dvs
de har smugglats in i Sverige eller tagits in till synes lagligt men med
förfalskade handlingar.
Vad vi vet, är inte vår ras särskilt utsatt för detta, men man kan
aldrig vara helt säker.
Var noga med att ta referenser och prata gärna med oss inom
Schnauzerringen eller SKK, för att få hjälp att kolla upp om allt stämmer,
innan du säger ja till en schnauzervalp – som inte kommer från våra
uppfödare.
Läs Hundstallets sorgliga uppmaning och information, om
smuggelhundar nedan.

Köp inte smuggelhundar
Du kanske inte vet att Du köper en smuggelhund, men det finns
många varningssignaler, som Du kan ge akt på:
Priset. Smuggelvalpar är ofta billigare än en svenskuppfödd hund
Tjuvparning i annonsen. Det kan vara ok, men kontrollera att det
finns ett svenskt veterinärintyg och att hunden är chipmärkt.
Mötesplatsen. Hämta aldrig hunden på en parkeringsplats utan
kosta på en resa till uppfödaren.
Hängig hund? Köp inte!
Annonssajt? Köp inte hundar som annonseras på sajter som
”Hyra hyra” eller ”Citiboard”. Blocket är att föredraga.
Passet. Det förekommer att svenskuppfödda valpar säljs med
pass, men var observant och kontrollera med den klinik som
har utfärdat passet. Det ska finnas kontaktuppgifter till
utfärdaren i passet.
Anmäl! Om Du blir misstänksam kan Du alltid kontakta
Jordbruksverket, Tullverket eller Polisen.
Det är inte ovanligt att smuggelhundar hamnar hos Hundstallet.
Anna Beijer på Hundstallet beskriver det som det värsta man
har att ta hand om. Oftast är det avlivning som gäller. Iklädda
skyddsutrustning tvingas man stoppa valpen i en låda, åka till
veterinären, som tar emot i skyddsutrustning. Valpen avlivas utan
någon nära kontakt. Anna beskriver att sådana dagar gråter man på
väg från arbetet.
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”Standing on the
shoulders of Gigants”
H

elt ärligt, är det
inte rätt billigt
at t köp a en

hundvalp?! Ibland säger
folk till mig: Sara ska
inte du föda upp hundar.
Tusen bilder fladdrar förbi
på näthinnan innan jag ler
och säger nja, det är nog
inget för mig. Jag tycker
att det är helt fantastiskt
att våra uppfödare går
igenom hela proceduren
för att lyckliga vi andra ska få köpa 20 kilo lycka med skägg.

Supportavdelningen, som är nämligen öppen ungefär 24/7 i

Genom vänner och min hanhund har jag har fått lite inblick i

resten av valparnas liv.

avelsarbetet och jag kan inte känna annat än beundran för våra

Så varför gör de det? Vad driver dem? Jag anar en kärlek till rasen,

uppfödare. Jag har förstått att vår avelsbas är rätt liten och att

drivet att få vara med och utveckla, förbättra och en vilja att fler

vi nog skulle behöva få fler skägg och skäggägare för att rasen

ska få ta del av rasen. Glädjen i det gemensamma intresset och

ska ”säkras”. Det är min tolkning av läget iallafall. Så nu borde jag

att få vara en del i något större kanske. Enda chansen att rasen

nog börja räkna upp alla skäl till varför vi borde kasta oss över

fortlever och utvecklas är awtt vi får fler uppfödare och de nya

möjligheten att göra en insats för rasen.

uppfödarna behöver de gamlas stöd, erfarenhet och kunskap.

När jag får frågan om jag inte ska föda upp hundar tänker

Flera av de ”gamla rävarna” har på ett underbart sätt erbjudit

jag på väntan på valpning, oro för komplikationer, risken man

sig att vara mentor och bollplank om jag skulle våga satsa. En

utsätter sin älskling för och sedan en fantastisk sörja av kiss,

sån underbar inställning, fjärran all konkurrens. Tack! För hur

bajs, valpar och hundmat blandat med luddmattor och kanske

skulle man våga om man inte har stöd och råd. Tänk att få tanka

tidningspapper. I denna härlighet förväntas ofta valpägarna även

in erfarenheter och kunskaper från ett helt liv som uppfödare

jobba på sitt civila jobb eller ta semester för att serva mamma

i rasen. Det är en skatt och det är generöst av dem att erbjuda

och valpar. Vilken semester va? Andra åker till Thailand, våra

det. Om vi ska lyckas är det genom att som Isac Newton sa:

uppfödare torkar bajs och serverar hungriga valpar. Därtill

(by) standing on the shoulders of Gigants. Eller som en av våra

har de med oss valpköpare att göra, mejlar bilder och besvarar

uppfödare sa en gång: Det är när våra avkommor slår oss i

tusen frågor. Ibland kommer det valpköpare på besök, någon

ringen, det är då vi vet att vi har lyckats. Om jag, mot förmodan,

har faktiskt tappat en valp i golvet och andra sätter sig bara

skulle lockas över i huggtands- och valpsörjevillervallan så

i en bajshög, det varierar lite. Mot slutet av de åtta veckorna

skulle jag säkra upp det goda stöd som finns där ute. Jag skulle

kommer perioden med valphuggtänder som skulle göra termiter

rådfråga om linjer, avelsvärdet på min hund, hur man gör, vad

avundsjuka. Tänderna tuggar sig rytmiskt igenom soffor och

det kostar och tusen andra frågor jag inte ens vet att jag borde

stolsben. När valparna börjar närma sig åtta veckor står uppfödaren

ställa. Och jo, priset på valpar är nog ofta ganska lågt. Om vi

nästan vid brevlådan och väntar på att valpköparna ska komma

inte värderar vårt arbete, vår avel och vår ras, varför ska någon

och hämta sina små krokodiler. Så, nja, valpar är rätt billiga i

annan göra det?

mina ögon. Arbetet för uppfödaren är dessvärre inte slut här.

Sara Berg
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Smått
och gott

Tävling!
Har du något spännande,
matnyttigt, intressant eller
roligt att tipsa om som passar
in här eller någon annanstans i
Schnauzerbladet så tveka inte
att höra av dig till redaktor@
schnauzerringen.se. Allt från tips
till färdiga artiklar. Även vackra
schnauzerbilder, såklart

Produkt Tips

Tävla med din juligaste bild av din pälskling och vinn två fina julgranskulor
med din julbild på. Kulorna kommer från smartphoto.se och är
värda 199 kr. Dessutom publiceras vinnarbilden i nästa nummer av
Schnauzerbladet.
För att delta i tävlingen behöver du endast skicka in din juligaste
bild på din pälskling tillsammans men namn på husse/matte och
hunden/hundarna, ditt mobilnummer och så klart din adress där
du vill motta ditt pris till redaktor@schnauzerringen.se. Ditt bidrag
behöver vara inne senast 30/11 2020. Vinnaren utses av en jury
bestående av Jan Hockart, Emma Svensson och Sylvia Johansson.

SpinTrim
Ett jätte bra tips för alla med hundar
som inte tycker om att klippa klorna.
En aktiveringsleksak som samtidigt
slipar klorna. Flitigt använd av
redaktionshunden Dexter som inte
gillar att få klorna klippta. Givetvis
slipar den endast framklorna men i alla
fall här hemma är det oftast de som
behöver klippas. Tillverkad i Sverige
och kan köpas för 625 kr hos pawfix.se
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1281
Så många schnauzrar är det totalt
registrerade på SKKs ägarregister Djur–id
just nu. Av dessa är det 646 schnauzrar
i färgen peppar och salt och 635 svarta
schnauzrar. Dessa är fördelade på 570
respektive 589 ägare. Det ger ett snitt på
1,13 schnauzrar för peppar och salt och 1,08
schnauzrar för de svarta.
Registret uppdaterades 2020-09-17 23:20.

Recept
Vetefria hundkex
7–8 dl korn eller rågmjöl
2,5 dl majsmjöl
2,5 dl havregryn
3,5 dl varm buljong
0,5 dl matolja
2 ägg
2,5 dl riven ost
1.

Får man ta
med hunden?
På Espresso House är hundar välkomna (även inne), under
förutsättningarna att andra gäster som besöker dem samtidigt
inte är allergiska eller känner ett obehag. Här får hundarna egen
nydiskad vattenskål också.

Blanda havregryn och olja. Häll
över den varma buljongen och låt
blandningen stå och svälla i 10
minuter.
2. Blanda i de övriga ingredienserna
och arbeta ihop till en deg. Kavla ut
degen till en centimetertjock platta
på ett mjölat bakbord.
3. Ta ut kakor med kakmått och lägg
dessa på en smord bakplåt. Grädda
i 150° C, ca 1 timme.
4. Stäng av ugnen men låt kexen
stå kvar för torkning, gärna över
natten.
Recept hämtat från glanna.se

Skicka gärna in dina tips på hundvänliga ställen, allt från café till
lyxiga herrgårdshotell vill vi veta mer om. Skicka till redaktor@
schnauzerringen.se.

GLAD
HALLOWEEN
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HALLOWEEN
SCHNAUZERPUMPA

Pyssel
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Spoiler alert!
Kakformen kommer användas på nästa nummers
pysselsida med. Finns att hitta lite varstans, ett exempal är haromi.se

Tips:
Sätt hunden på plats med hjälp av
gummiklubban - skalet är nämligen
ganska hårt. Låt formen sitta kvar tills
du gröpt ur pumpan. Snygga eventuellt
till formen med hjälp av en skalpell eller
liten kniv.
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Text av: Mikaela Tonneman, 19 juli 2018, Agria
Djurförsäkring
Foto: Micke Standh
Modell: Molly
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Aktuell
vetenskap

T
Din hund
försöker prata
med dig

idigare trodde man att hundars minspel skiftade automatiskt utifrån
deras känslotillstånd. Men enligt nya rön använder de medvetet olika
ansiktsuttryck för att kommunicera med oss människor.
Man har länge vetat att människans bästa vän är duktig på att förstå
människors ansiktsuttryck. Trots de anatomiska skillnaderna kan
hundar tolka vårt minspel och utifrån det förstå hur vi känner. Men
nu tyder den senaste forskningen om hundars kommunikation med
människor på att hundar dessutom aktivt använder ansiktsuttryck för
att kommunicera med människor. De gör helt enkelt medvetna försök
till kommunikation.
En studie har gjorts med hjälp av hundgodis, som gick till så att
hundarna sattes i en situation där en godisbit visades för dem samtidigt som en människa antingen stod vänd med ryggen mot hunden,
eller med uppmärksamheten riktad mot hunden. Samtidigt ﬁlmades
hundens ansikte.
Slutsatsen man drog när man tittade på ﬁlmerna var att hundarna
reagerade olika beroende på om de såg människans ansikte eller inte.
När hundarna kunde se människans ansikte så gjorde de många ﬂer
olika ansiktsuttryck och ljud. Bland annat lyfte de på ögonbrynen och
visade tungan mer frekvent.
Läs mer om studien här: www.nature.com/articles/s41598-017-12781-x
Text av: Mikaela Tonneman, 19 juli 2018, Agria Djurförsäkring

17

Shoppingguide för

SCHNAUZERNÖRDAR...
Våra schnauzrar är det absolut finaste vi har och vi vet inte
med er, men vi på Schnauzerbladets redaktion vill
pryda både oss själva och våra hem med denna underbara
ras. Tack vare internet finns det ett stort utbud att välja
från och som är tillgängligt för alla oavsett var i landet man
bor. På detta uppslag hittar du ett urval av schnauzerprodukter för alla schnauzernördar där ute!

5.

3.
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4.

2.

1.

1. Söta salt- och pepparkar i keramik
Kommer från Quail Ceramics.
Höjd: 80 mm
Tål maskindisk.
Pris: 379 kr/par hos oscarclothilde.com
2. Fin och praktisk emaljmugg
Tålig mugg i emalj att ha både hemma och
ute i naturen
179 kr hos happymug.se

7.

3. Superfin kalender för 2021
Dubbelsidiga små kalendersidor, som man
byter ut och vänder efterhand. Alla månader
har olika schnauzermotiv.
Beställes på amazon.com
– sök på Schnauzer Dog 2021 Die-Cut
Desktop Calender
Pris: $18.99 plus

8.

4. Schnauzerljusstake i vitt
Kommer från By ON, och är tillverkad
av dolomit keramik.
Format: 13x9x14,5 cm (BxDxH)
Torkas av med en trasa.
Pris: 199 kr på bl a royaldesign.se
5. Snygg disktorkmatta
Gör diskandet roligare med denna
fina disktorkmattan.
149 kr hos fruugo.se
6. Underbar ring i form av en Schnauzer
Innermått 17 mm men går att justera någon stl.
Material: Antiksilverplätterad metall.
Pris: 89 kr hos cdon.se

6.

7. Cool Neonskylt
Handgjord neonskylt med schnauzer. Finns i
flera färger och utföranden
Storlek: 50-300 cm
Pris: från ca 2544 kr (£245)
neonbeach.com
8. Fina namnbrickor med Schnauzermotiv.
Kan även användas som nyckelring.
Namn och telefonnummer kan graveras på
baksidan. Tillverkas av MYFAMILY.
Pris: 179 kr hos tinybuddy.se
9. Rosa polyresin schnauzer
Häftig rosa skulptur.
Erbjudande ca 895 kr
(ord. pris 1 221,28 kr)
qechic.com

9.
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Höstens
faror i skog
& mark
Njut av härliga höstpromenader i skogen
tillsammans med din hund. Men se upp med
vad den äter, och låt den inte springa iväg på
egen upptäcksfärd – det finns tyvärr faror i
skog och natur, så här års.
20
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Ekollon
De vackra små nötterna är riktigt farliga för
våra hundar. De innehåller nämligen stora
mängder tannin som är frätande och
orsakar inflammation i mag- och
tarmkanalens väggar. De kan också
i vissa fall skada hundens njurar
och lever. Ekollon i större mängd
kan orsaka kräkningar, diarré och
andra vanliga förgiftningssymptom
hos hundar. Precis som andra nötter, är det
också risk för att de fastnar på vägen genom
tarmarna, om de sväljs hela.

Jägarförbundets vildsvinsbarometer har
stammen fördubblats på bara några år.
Det sker många olyckor med hundar, främst
jakthundar, men även vanliga sällskapshundar
kan råka illa ut.
Vildsvinen går främst till angrepp när de
känner sig trängda, om man kommer in mellan
suggan och hennes ungar. Bor du i ett område
där det kan finnas vildsvin - undvik att släppa
hunden lös i områden med tät vegetation, som
vassar, grantätningar och spannmålsfält. Låt
inte hunden gå lös på kvällen när det är mörkt,
då är vildsvinen som mest aktiva.

Svampar
Precis som vi människor, ska se upp med vilka
svampar vi äter, ska hundar också undvika
farliga svampar. Om de ätit en giftig svamp
kan det orsaka allvarliga symptom snabbt.
Oftast i form av kräkningar och diarré. Det
beror naturligtvis på vilken svampart hunden
ätit, men kontakta alltid veterinär om din
hund har fått i sig någon typ av svamp som
du misstänker kan vara giftig.
Exempel på giftiga svampar är murklor och
flugsvampar. En annan väldigt giftig svamp är
Spindelskivlingen – som orsakar njurskador.
Oftast ger den symptom först efter några dagar.

Fästingen
Det envisa lilla monstret fästingen håller sig
kvar långt in på hösten, så länge temperaturen
inte sjunker ned under +5°C.
Så håll koll på din hunds päls och fortsätt
med det fästingmedel du haft under
sommaren.
Milda vintrar, främst i de
södra delarna av landet,
kan faktiskt fästingarna
överleva.
Att vaccinera sig själv
mot TBE är också en bra idé.
Fästingbussen reser runt i vissa delar av
Sverige och vaccinerar. Även andra vaccinatörer
finns, så klart. Tyvärr kan du inte vaccinera
din hund mot anaplasma som är en mycket
förekommande sjukdom i stora delar av
landet som kan vara svårdiagnostiserad och
potentiellt livshotande. Så fortsätt att kolla din
hund och fortsätt använda det fästingmedel
du haft under sommaren.
Milda vintrar, främst i de södra delarna av
landet, kan faktiskt fästingarna överleva.
Omkring den 20 januari i år plockades
årets första fästing på en schnauzermedlem
i Svedala, utanför Malmö.

Kastanjer
Den vanligaste varianten är hästkastanjen, som
nu på hösten faller till marken. För en nyfiken
eller glupsk hund kan de se både spännande
och smaskiga ut. Var uppmärksam när du
promenerar i närheten av kastanjeträd, och
ha gärna din hund kopplad.
Kastanjer kan orsaka stopp i tarmen.
Vildsvin
Den svenska vildsvinsstammen har vuxit
kraftigt, de senaste åren. Enligt Svenska
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Säsong för kennelhosta

I

dessa tider då det pratas om smittorisker
varenda dag, är det dags att även lyfta
säsongens smittorisk för våra fyrbenta
vänner – nämligen kennelhostan.
Låt inte din hund dricka ur vattenskålar
utanför caféer och liknande platser, som även
andra hundar dricker ur. Be om en egen skål
som är nydiskad, även om det är en vänlig gest
från caféägaren att servera vid entrén. Att dela
leksaker med andra hundar bör också undvikas.
Hunddagis och hundlekplatser är platser
där smittan gärna förs vidare.
Det är viktigt att låta vaccinera sin hund varje
år mot kennelhosta, även om det inte skyddar
helt, men oftast får de mildare symptom än
ovaccinerade hundar. Vaccinationen varar i ett
år – men ju närmare du kommer årsdagen för
vaccination, ju sämre står den emot smitta.
Vanliga symptom på kennelhosta:
Hosta, kväljning eller nysningar
Rinnande nästa och snorig
Feber eller låg energi och aptit

Exteriörbedömning från
den 1 oktober 2020

B

risten på utställningar har inneburit
en del praktiska konsekvenser för
en del hundägare och uppfödare.
För att möta det behovet har SKKs
Utställningskommitté beslutat att klubbar
ska kunna erbjuda enskilda hundägare
en exteriörbedömning där hunden får
ett kvalitetspris och en skriven kritik.
Exteriörbedömningen får arrangeras av länseller specialklubb och utförs av en för rasen
auktoriserad domare. Resultatet registreras
i hunddata och berättigar bland annat till
den lägre avgiften vid valpregistrering,
gäller som slutlig inmätning för hundar över
15 månader, och som utställningsmerit för
championat i annan disciplin. Avgiften för
en exteriörbedömning beslutar arrangören,
men den ska vara lägst 500 kronor. Hund
ska vara lägst 9 månader för att delta på
exteriörbedömningen.
Exteriörbedömning som beskrivs ovan är ett
tillfälligt sätt att möta det uppkomna behovet
under rådande pandemi och gäller från och
med den 1 oktober 2020 tills vidare.

Om din hund visar några symptom enligt ovan
– så kontakta din veterinär. Och låt sen hunden
vila och ta det lugnt. Om de får konstaterat
Kennelhosta ska de inte träffa andra hundar på
minst 14 dagar, då det är mycket smittsamt.

Plastskatt på bajspåsar?

V

i på redaktionen funderade över om
de små svarta och kulörta plastpåsar
som vi använder i mängder, också
omfattas av den nya plastskatten?
Så vi undersökte saken. Nej, faktiskt inte.
I nuläget omfattar skatten bara de påsar som
vi bär hem varorna i – alltså både bärkassen
och de små påsarna som vi bl a lägger frukt i.
Men hela resonemanget kring plast och
miljö är värt att reflektera över. Kanske dags
att ta ett aktivt beslut att bara använda ”eko”
bajspåsar. Finns många olika varianter.
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Information

Här finner du
information om
svenska schnauzers
Information om våra organisationer och våra hundar hittar du på flera olika
ställen. Av Schnauzerringens enkät i juli framgick att alla inte har upptäckt
var man kan finna sådan information, så här följer en liten sammanställning.

Schnauzerringens officiella hemsida

Hunddata hos SKK - som ett litet personregister

Här hittar du information om klubbens: stadgar, styrelse,
funktionärer, protokoll, uppfödare. Men här finner du
också information om planerade parningar, kommande
valpkullar, födda valpar, omplaceringar, hanhundslista
och mycket annat.
schnauzerringen.se

Här finns alla uppgifter om hundar som är registrerade
i SKK som: stamtavlor, ägare (med ägarnas tillåtelse),
veterinärundersökningar, tävlingsresultat etc.
hundar.skk.se/hunddata/

Vår specialklubb inom SKK – Svenska Schnauzer& Pinscherklubben

Här finns ytterligare information om enskilda hundar, men
också statistik om raserna. Här finns utförlig redovisning
av resultaten från mentalbeskrivningar och -tester. Det finns
statistik från registreringar över tid, HD-resultat mm. Man
kan också göra provparningar för att se inavelsgrad för
olika kombinationer. Det finns en mängd information om
raserna som kan användas i avelsarbetet.
hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx

När du betalar din medlemsavgift till oss blir du också
medlem i Svenska Schnauzer- & Pinscherklubben SSPK, som
är vår specialklubb direkt under Svenska Kennelklubben.
Här finns information om specialklubbens funktionärer
och inte minst om specialklubbens officiella utställningar,
som brukar vara 6 st per år.
sspk.se

24

Avelsdata hos SKK – här ser du vilka individer
som är lämpliga partners

Aktuella valpkullar hittar du på Schnauzerringens officiella hemsida. Ovan är
ljuvliga Skäggebols Ä-kull
Foto: Birgitta Önner

Uställningar
Beroende på arrangör, så kan du läsa om detta på flera
olika ställen. De utställningar som SKK anordnar kan man
läsa om på www.skk.se/sv/utstallning/.
Vår egen utställning hittar du information om på
schnauzerringen.se/tavlingaktivering/varfor-hundutstallning.
Svenska Schnauzer Pinscherklubben har sex officiella
utställningar varje år och dessa hittar du på sspk.se/utst-1.
html. Det kommer också information om utställningar i
Schnauzerbladet.

Våra grannländer har motsvarande klubbar
och register

Men vi har via medlemmar tillgång till danska och norska
kennelklubbens hunddata. Kontakta Avelskommittén för
hjälp med information.
• Finska Kennelklubben, öppen hemsida:
www.kennelliitto.fi/sv
• Danska Kennelklubben, delvis öppen hemsida:
www.dkk.dk
• Norska Kennelklubben, inloggning krävs:
www.nkk.no
• Tyska Schnauzer Pinscher Klubben:
www.psk-schnauzer-pinscher.de/

Det är inte bara vi som för register och håller koll på
alla hundar och uppfödare, även våra grannländer har
motsvarande kennelklubbar och register. Däremot är
inte allt tillgängligt för dem som inte är medlemmar.
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Nu känner vi
facebookgruppen
lite bättre.
Tack alla som svarade på vår enkät på facebook i somras.
Vi fick in 253 svar vilket är ett bra resultat. Totalt är vi 420
medlemmar i Schnauzerringen idag.
64% är medlemmar i Schnauzerringen av dem som svarat. Och
vi har fått många intressanta synpunkter som vi tar till oss. Tyvärr
hindrar pandemin oss från att genomföra flera av de aktiviteter som vi
hade planerat, och även de som vi har fått förslag på.
Vi kommer att kunna tillgodose vissa av ”önskemålen” som t ex digital
trimkurs. Om det återkommer vi. I övrigt kommer vi att inför nästa år
arbeta med en verksamhetsplan där vi tar tillvara de synpunkter vi har
fått i enkäten.
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Här kan du läsa en sammanställning av enkätsvaren
Hur ser schnauzerprofilen ut på dem som svarat?
Är du schnauzerägare?

Om du har schnauzer eller är
medlem i klubben var i landet
finns Du?

9%

7%
8%

0%
28%

6%
43%

63%

36%

Jag har en schnauzer

Götaland

Jag har mer än en schnauzer

Svealand

Jag har ingen schnauzer och kommer
inte skaffa någon

Södra norrland

Jag har ingen schnauzer, men vill
gärna skaffa en

Norra norrland
Övrigt (Norge, Portugal och Sydafrika)

Vad vet man om Schnauzerringen?
Vad är Schnauzerringen?

3%

210 st vet att Schnauzerringen är en rasklubb för schnauzer.

0%

26%

En facebookgrupp
En rasklubb för schnauzer
En klubb för schnauzeruppfödare

71%

Vet ej
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Vad känner man till om klubbens informationskanaler?

300

Besökt Schnauzerringens hemsisa

250
200

253

225

Brukar läsa Schnauzerbladet
Läser inte Schnauzerbladet

150

128

100

Visste inte att tidningen fanns

82

50

Följer med i facebookgruppen

40

0

Vad känner man till att klubben sponsrar medlemmarna med, av följande.

Medlemsaktiviteter med upp till 500:MH, BPH och MT med 300:HD–röntgen med 500:Ja

Uppfödare med 100:- för
gåvomedlemskap

Nej

05

0

100

150

200

250

Hur många känner till möjligheten till omläsning av HD-bilder?

17%

83%

Ja
Nej
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Endast 43 st känner till möjligheten till
omläsning av HD-röntgen hos HD-Zentrale i
Tyskland, som är tyska Pinscher- Schnauzer
Klub:s officiella avläsare av HD-bilder.
Information om detta har hittills bara gått
ut till uppfödarna.
Kommentar: Mer om detta redovisas i särskild
artikel i detta nummer av Schnauzerbladet.

Vad känner man till om klubbens informationskanaler?
Styrelsens summering

Träningstips

För att kunna uppnå Schnauzerringens syfte och nå

Trimtips

målet att sprida information om rasen, så behöver vi
bli ännu tydligare med länkar mellan t ex facebook och
hemsidan. Vi behöver också marknadsföra klubbens
tidning tydligare, så att fler läser den. Ett sätt kan vara
att puscha på facebook för artiklar och information
på hemsida och tidning - samt att låta hemsida och
tidning hänvisa mer till varandra.
Vi inser också att det är dags att presentera oss
själva i klubben lite mer, och framför allt att fler ser
vad Schnauzerringen har för syfte och uppdrag – så
att fler väljer att stödja oss i vårt arbete.
Idéer och önskemål från dem som svarat
På de öppna frågorna ”Vad vill du se mer av på FBgruppen” och ”Idéer om aktiviteter och information”
har det kommit många bra förslag. Vi har samlat
ihop dessa i ämnesgrupper enligt:

Länkar
Medlemsträffar
Vet ej, ingenting
Bilder
Valpinfo
Berättelser
Info från...
Hälsofrågor
Bra som det är
0

5

10

15

20

En del av textsvaren har varit mer specifika än andra
och förtjänar att kommenteras särskilt av styrelsen här.
”Jag skulle vilja se en avelssida med bilder och

motverka klubbens mål och därmed strida mot

beskrivning av hanar tillgängliga för parning.

stadgarna. Vi har diskuterat att ha en exklusiv

Ungefär som det finns för hästar, en databas att

medlemssektion på hemsidan, men detta är omöjligt

söka i, se stamtavlor, bilder och film på hanar som

att administrera bland annat eftersom vi inte

finns tillgängliga.”

hanterar vårt medlemsregister själva.

Denna fråga tar vi fasta på. Det som efterfrågas
finns till stor del redan och därför har vi gjort en

Det är en del som saknar ”Notisbladet” som gavs

sammanställning i detta nummer över var man kan

ut tidigare och gärna skulle vilja ha en tidning i

finna alla uppgifter.

brevlådan.
Svar: Vi har undersökt kostnaden för detta och

”Jag kan t o m tänka mig att ”hålla i” någon mer aktivitet

kan tyvärr konstatera att det inte är möjligt att

själv, där andra schnauzrar &/ schnauzerägare kan

inrymma i vår budget.

få vara med. Detta kanske gäller fler så fråga gärna i
gruppen eller på hemsidan efter ”oss”.

Några har undrat vad man får som betalande

Svar: Det kan vi absolut ta fasta på. Ni kan när som helst

medlem.

ta kontakt med någon i styrelsen. Våra telefonnummer

Svar: Vi kanske måste tydliggöra Schnauzerringen

och e-postadresser finns på ”schnauzerringen.se”.

syfte och mål lite oftare. Klubben är en ideell förening
och har att arbeta efter stadgar och det regelverk

Det finns flera svar som handlar om att

som gäller inom SKK:s organisation. Målparagrafen

FB-grupp och hemsida ska vara exklusivt för

för klubben redovisas separat i detta nummer. Som

medlemmar.

medlem stöder du arbetet för rasens fortbestånd som

Svar: I våra stadgar ingår bland annat att sprida

en mentalt och fysiskt sund hund. Allt arbete inom

information om rasen och några av våra kanaler för

klubben är helt ideellt och som medlem ger du oss

detta är FB-gruppen, hemsidan och schnauzerbladet.

möjlighet att fortsätta detta arbete.

Att göra dessa endast internt för medlemmar skulle
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Mål för Schnauzerringen
Rasklubben, som är en ideell förening,
har till mål att inom ramen för svenska
schnauzer- och pincherklubbens
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.
Bli medlem här:
https://schnauzerringen.se/
medlemskap/

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

Följ vårt arbete till www.schnauzerringen.se och i
facebook gruppen Schnauzerringen
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Nyhetsbrev

från Avelskommittén, nr 2

Avels–
kommittén

Avelskommittén återkommer nu med
färsk statistik på våra schnauzrar.

Födda schnauzrer

Nya uppfödare
Antal nya uppfödare: 1 st under perioden 202001-01-2020-09-30, där det inte finns ytterligare
uppgifter hos SKK.

Antal registrerade hundar
2020-07-01 – 2020-09-30
Tikar

Hanar

Tot

PS

9(2)

14(1)

23(3)

S

9

6

15

Totalt antal registrerade hundar
2020-01-01 – 2020-09-30
Tikar

Hanar

Tot

PS

27(3)

29(2)

56(5)

S

16

22(1)

38(1)

BPH och MH
Antal mentaltester
2020-07-01 – 2020-09-30
BPH = 6

MH = 7

Totalt antal mentaltester
2020-01-01 – 2020-09-30
BPH = 16

MH = 9

HD
Antal HD–röntgade hundar och resultat
2020-07-01 – 2020-09-30
A=0

B=7

C=2

D=3

Totalt 12 röntgade

Totalt antal HD–röntgade hundar och resultat
2020-01-01 – 2020-09-30
A = 21

B = 24

C = 20

D=5

Totalt 70 röntgade
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Utdrag från SKK:s Centralstyrelses
möte 2020-06-09

Information från SKKs
avelskommitté

Folksam – vårdplanering för djur Försäkringsbolaget startar ett pilotprojekt tillsammans
med FirstVet och Boka Doktorn. Projektet
innebär att kunderna erbjuds en central
vårdplanering för husdjur.

Skrivelse från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK och Dvärgschnauzerringen
SKK/AK har mottagit en begäran från SSPK
och Dvärgschnauzerringen att SKK Avelsdata
ska uppdateras så att rapporter och underlag
för analyser ska kunna hämtas därifrån och
användas av klubbar m fl. I dagsläget krävs
stora ansträngningar för ideellt arbetande
klubbfunktionärer för att kunna ta ut
användbar rasspecifik statistik från Avelsdata.
I sin skrivelse presenterar klubbarna ett
antal områden som behöver förbättras för
att Avelsdata ska bli mer användarvänligt
och tillgängligt. SKK/AK konstaterade att
kommittén är enig med klubbarna om att en
uppdatering av Avelsdata är angelägen och bör
prioriteras, inte minst i syfte att underlätta för
uppfödare att lätt kunna hitta information om
avelsdjur. Avdelningen för avel och hälsa har
redan en upprättad åtgärdslista och förstudie
för angelägna uppdateringar av SKK Avelsdata.
Där finns flera av klubbarnas önskemål med.
SKK/AK beslutade att föra klubbarnas begäran
vidare till SKKs centralstyrelse.

Syftet är att förenkla för djurägare att hitta rätt
vårdgivare. Tjänsten gäller i dagsläget djurägare
som har sina djur försäkrade hos Folksam,
men avsikten är att den ska öppnas för fler
försäkringsbolag och deras försäkrade hundar.
SKKs inteckningskort På grund av den rådande
situationen kommer inteckningskort som är
daterade 2017 och skulle gått ut i år
även att gälla under 2021.
Tävlingen Årets Uppfödargrupp
CS beslutade att tävlingen ställs
in för 2020.
Tävlingen Årets Utställningshund
CS beslutade att tävlingen ställs in
för 2020.

Avelskommittén
Margareta Delborn/Carola Selin Sabel /Karin
Åström
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SCHNAUZERBLADETS
TESTPANEL

Reflexer & lampor
Test av reflexer och blinklampor inför höstmörkret!
Nu blir dagarna kortare, och nästan alla morgon- och kvällspromenader sker i mörker. Då är det viktigt att både förare och hund
syns bra i trafiken. I synnerhet om du bor utanför storstan, men
även i stan behöver man såklart synas bra.
På marknaden finns en uppsjö av lösningar, och allt är väl bättre
än inget alls. Många halsband kan ha någon liten detalj med reflexmaterial – men hur mycket syns ni med hjälp av denna? Det finns
västar, scarfsar och rena reflexhalsband. Men sen finns det också
vardagsutrustningar som redan är förberedda för mörker – så man
inte blir överraskad av mörkret. På senare år har det kommit många
blinkande och lysande alternativ också – både halsband och lampor.
Vi på redaktionen valde några olika lösningar och testade dem på
våra hundar.

Test nästa uppslag
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Pris

Produktbeskrivning

Produkt

Så här tyckte vi:
Huurta Weekend
Warrior sele &
halsband
En mycket ergonomisk sele som passar
aktiva hundar. Denna seles formgivning
och vaddering gör
att trycket fördelas
jämt. Selen är också
lätt att justera för att
passa just din hund.
Justeras smidigt
kring hals och bröst.
Weekend Warrior Sele har även
3M-reflexprint och
3M-reflexpassportaler som ger en
trygg synlighet även
i mörker.

Orbiloc säkerhetslampa är en synlig
och lätt anordning
som fästes på hundens halsband eller
sele.
Säkerhetslampan
syns på upp till 5 kilometers avstånd och
hjälper både hund
och människa att
röra sig säkert i trafiken under den mörka
årstiden. Lampan tål
vatten ner till 100 m
djup och är extremt
tålig och slitstark.

Hurtta Casual
Rope Leash

Trixie
Buster Reflective
Flash Lightning
Rope
Unit

Det stadiga repkopplet är perfekt
för daglig användning och aktiviteter. Kopplet känns
lätt och behagligt i
ägarens hand, och
de högkvalitativa
materialen gör det
mycket hållbart och
pålitligt. Produkten
har lätta men säkra
aluminiumdelar vid
repets ändar. Effektiva 3M-reflexer
förbättrar synligheten i mörker.

Mjukt och otroligt
slitstarkt repkoppel.
Kraftigt flätat för
extra dragstyrka.
De invävda reflextrådarna ger extra
synlighet på promenaden i mörkret.
Karbinhaken är i
snyggt mattpolerat
material.

Laddningsbar koppelförlängare med
LED-ljus som laddas
via USB. En laddning
räcker i 7 timmar
med blinkande ljus
och 3,5 timmar med
fast ljus. Den syns i
upp till 400 m.

Laddningsbar halsring med LED-lampor.Laddas via
USB. En laddning
räcker 4 timmar
med blinkljus eller
2,5 timmar med
fast ljus.Den uppges synas i uppp
till 500 m.

249 kr

329 kr

109 kr

175 kr

189 kr

Skönt material

Syns fantastiskt bra.

Billigt

Bärs både natt och
dag.

Enkel att sätta på

Har högkvalitativa
3M reflexer.

Stabila fästen och
enkel att klicka på
kopplet som en
förlängning. Kopplet
blir ca 30 cm längre.
Den syns på båda
sidor av kopplet till
skillnad mot lampor,
som man sätter på
kopplet, som bara
lyser åt ett håll.

Man kan kapa ringen
till den längd som
passar exakt till att
trä över huvudet.
Den syns mycket
bättre än de tidigare
tunnare ringarna

Finns i fluoroserande material
vilket även gör dem
synliga i grått väder
och snö.

Mycket reflex längst
Olika fästanordningar hela kopplet, syns
verkligen. Alltid
medföljer
redo.
Vattentät, vilket är bra
Finns mycket att
om man har hundar
matcha med
som tycker om att
bada.
Många färger att
välja mellan

Blir lätt smutsigt i
höstväder

Tung, faller ner på
bringan.

Mjukt
Lätt att stoppa i
fickan

Snålt med reflexer

Något svagare ljus än
halsringen, men fullt
tillräckligt. Fungerar inte om hunden
kopplas loss.

För att man ska kunna ladda den måste
man dra av och
sedan trä på slangen
igen. Långtidstestet får visa om den
håller i längden.

Man har alltid koppel på så glömmer
aldrig reflexen. Personligen lägger jag
hellre till det extra
det kostar för att få
Hurtta jämfört med
Buster.

Helt ok som koppel
och som med Hurttas har man alltid
reflexerna med.
Hade jag valt detta
koppet istället skulle
jag komplettera med
antingen fler reflexer
eller en lampa. Men
absolut bättre än
inget om man råkar
glömma det.

Enkel att hantera
med stabil konstruktion och god
synbarhet.

Den är enkel att hantera och ger mycket
bra synbarhet och är
bra vid promenader
där den inte finns
belysning.

Minus -

På halsband och
koppel tar jag av den
dagtid.

Summering

Gillar tryggheten att
hundarna redan är
försedda med reflex
i vardagsselen/halsbandet.

Hunden syns bra.
Tycker den passar
bäst på en sele - där
sitter den bättre
på plats och kan
sitta kvar dagtid. På
halsband och koppel
plockar man helst
av den, när den inte
används.

Den är 3 cm bred
och försvinner inte
in i schnauzerns
vinterpäls.

Dyrt

Lite dyrt för en
lampa.
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Trixie
Flash Light Band

429 kr för sele
269 kr för halsband

Alltid redo för mörker under promenad

Plus +

Orbiloc Hund

TIPS 1!
Reflex är färskvara
Det innebär att reflexer inte
håller i all evighet. De slits och
tvättas. Så investera då och då i
nya reflexer.

TIPS 2!
Testa reflexen!
Om du undrar hur bra din reflex är
och hur mycket den syns går det att
testa den. Genom att fotografera
ditt hundhalsband eller sele med en
vanlig mobiltelefon - så att blixten
tänds, så ser du hur mycket ljus
reflexerna reflekterar - dvs hur bra
din hund syns i mörkret.

Vill du vara med i
Schnauzerbladets testpanel?
Det vore jättetrevligt om du och
din hund skulle vilja vara med i
Schnauzerbladets testpanelen
ibland. I nästan varje nummer
kommer vi testa olika hundprylar,
hundgodis, leksaker, spel - och
ja, t ex säsongsprodukter som
just reflexer. Ibland testar alla
exakt samma produkter, och
ibland testar alla lite olika.
Eftersom Schnauzerringen är en
ideell förening - så får deltagarna
dock själva stå för kostnaden
för det material som ska testas.
Om du har önskemål om vad
som ska testas - så hör också
gärna av dig till redaktionen.
redaktor@schnauzerbladet.se
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Nya redaktionsmedarbetare

Fyra svarta skägg & två reklamare.
Från och med detta nummer har Schnauzerbladets redaktion utökats med två
reklamare och fyra svarta schnauzrar. Samtidigt har tidningen fått ett nytt
utseende och delvis nytt innehåll.
Vi, de de nya redaktionsmedarbetarna, är ett glatt schnauzergäng i södra
Sverige, och här är det svarta skägg som gäller. Våra vardagsliv är fyllda av
reklam och marknadsföring – så när vi såg att ny redaktör söktes till Schnauzerbladet – kände vi att det vore en kul uppgift att göra tillsammans.

Vem är dessa skägg och reklamare?
Det är en farmor och mormor, en son, en dotter
och hennes kusin… Rörigt, inte det minsta,
våra fyra fina svarta skägg är släkt helt enkelt.
Alla hundarna kommer från Kennel
Bo Bjerregaard i Skåne, ja mormor- och
farmorhunden Pennie är född på Kennel
Extract i norr.
Reklamarna är hundarnas
mattar Emma respektive
Camilla – som inte bara
har schnauzerintresset
gemensamt ut an även
yrkesvalet inom reklam
och grafisk form.
Vi lärde känna varandra
när Emma arbetade på
Evedentia i Malmö och
Camilla kom dit på
besök med sin första
schnauzer iiSa från
Schnaublacks. Emma
som var intresserad
av att skaffa schnauzer
rusade fram för att hälsa.
iiSa gjorde ett strålande
jobb med att charma Emma,
som blev stensäker på att en
schnauzer skulle det bli. Camilla gav
kontakten till sina vänner som har kennel
Bo Bjerregaard – och på den vägen är det.
Så nu börjar en ny spännande fas – då
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Emmas lilla kille, Bo Bjerregaard Dexter

vi tillsammans tar utmaningen att producera
tidningen Schnauzerbladet tillsammans.

Nytt utseende på Schnauzerbladet
Som du redan upptäckt, har tidningen du läser
en helt ny layout, som Emma tagit fram.
Till texten har vi valt ett skärmvänligt typsnitt
och texten sätts i lite smalare spalter – allt för
att förenkla att läsa på datorn. Det kommer bli
mycket bilder, och så ska vi försöka få in mer
av den lila färgen som är klubbens profilkulör
sen gammalt.
En annan stor förändring är att tidningen
kommer ligga som ”blädderbar” tidning på nätet,
så det blir nästan som när den var tryckt – fast
på datorn.
Tidningens innehåll fylls på. Vi kommer
att göra lite förändringar, främst lägga till
nytt innehåll. Det blir t ex shoppingguider,
testpaneler, tävlingar och kanske lite fler
artiklar och korta notiser. Samtidigt kommer
vi behålla det mesta av det tidigare och viktiga
innehållet.

Redaktionen har bara fått tillökning
Vi utgör nämligen bara 2/3. Jan kommer
fortsätta att skriva och bidraga till innehållet
samtidigt som han nu blir ansvarig utgivare.
Vi hoppas att ni som är gästskribenter fortsätter
och kanske finns det fler som vill skriva någon
trevlig berättelse. Välkomna i så fall!
Skriv till redaktor@schnauzerbladet.se

Emma
– Layout & design av Schnauzerbladet
Namn: Emma Svensson
Hundar: Dexter 6 år och Eyvi 5 år.
Bor: Malmö
Bakgrund: varit butikschef på Evedentia
Just nu: läser Grafisk Design på Malmö
Universitet.
Hundaktivitet: Inget organiserat för
tillfället. Utbildad instruktör inom
Nosework så tränar mest det
hemma just nu.

Camillas fina Pennie som är
mamma till Dexter, farmor till
Eyvi och mormor till Kiwi.

Pennie, Dexter,
Eyvi och Kiwi
Hundarna kommer se till att
vi tar pauser och rör på oss.
Och så kommer de vara stora
inspiratörer till innehållet.

Camilla

– Skribent & projektledare på
Schnauzerbladet
Namn: Camilla Skoglund
Hundar: Pennie 11 år och Kiwi 1 år
Bor: Skanör
Arbetar med: Reklam och marknadsföring
Hundaktivitet: Just nu allmänlydnad.
Sen blir det agility.
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Sponsring för
medlemmar 2020
Till sist...

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)

Joelmills, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

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 250:- 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/

Glöggpromenader med
Schnauzerringen.

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

Snart dax för den årliga glöggpromenaden, som arrangeras lokalt
i Väst på Tjörn den 28/11 kl. 12, i Öst runt Gullsjön i Täby den
28/11 kl. 11 och Syd i i Skrylle utanför Dalby den 13/12 kl. 11. Se
mer information på event i facebookgruppen.

Nästa nummer av Schnauzerbladet
Nästa nummer kommer ut i december.

Planerat innehåll:
Aktuell vetenskap
Testpanel med aktivitetsspel
Medlemskrönika
Julklappsinspiration
Rapport från MT i Falkenberg
Hundträning
Ny fototävling
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Vi vill gärna ha mer
text och bilder från
aktiviteter ute i landet
skickas till redaktor@
schnauzerringen.se

Nästa nummer
ute i december

För att få Schnauzerbladet direkt
i din mailkorg sänd ett mail till
redaktor@schnauzerringen.se
eller uppdatera dina
kontaktuppgifter på skk.se
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