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Vid den här tiden på året brukar det vara 
mycket att se fram emot. Snart stundar de 
stora helgerna och familjehögtiderna. För oss 
hundmänniskor brukar de höjdpunkterna 
vara Stora Stockholm och My Dog. Av det blir 
det inget i år. Jag läste Danska Kennelklubbens 
tidning Hunden där man beklagade att 
det inte blev något av med My Dog, som 
brukar vara vinterns event för många danska 
utställare också. 
     Ett ljus i mörkret är att planeringen för 
sommarens utomhusutställningar och 
tävlingar pågår. Vi har också lärt oss nya sätt 
att få kontakt via nätet med medlemsträffar och 
uppfödarmöten. Vår nya styrelseportal har vi 
börjat utnyttja för att förmedla nyhetsbrev och 
annan information till våra medlemmar. Vi 
försöker oss också på att arrangera coronasäkra 
exteriörbedömningar där endast en hund i 
taget har tillträde till lokalen. Tyvärr får vi 
avvakta med dessa också ett tag p.g.a. det 
dystra pandemiläget. Utomhusaktiviteter har 
trots corona kunnat genomföras på ett säkert 
sätt. Vårt schnauzer MT som genomfördes i 
Falkenberg, kändes tryggt och säkert. I den 
lokala Brukshundklubben har genomförts 
många kurser på ett säkert sätt. Efterfrågan på 
valpkurser har varit stor. 
     Efterfrågan på valpar har varit stor och 
antalet födda valpar har inte räckt till på långa 
vägar. Detta har lett till köer hos uppfödarna. 

Ordförande har ordet
Det finns valpköpare som inte förstår att 
valpar kan man inte gå och ”handla” hur 
som helst och att seriös uppfödning är ett 
långsiktigt arbete. Det öppnar naturligtvis 
upp för valpfabriker och hundsmuggling, som 
belystes i förra numret av Schnauzerbladet. 
Vådorna av detta är självklara för 
hundmänniskor, men måste upprepas så länge 
verksamheten fortgår. 
     SKK har rekommenderat klubbarna 
att undvika fysiska årsmöten. Under vissa 
förutsättningar kan årsmötet skjutas till 2022 
eller genomföras digitalt. Vårt årsmöte, är 
planerat till den 27 februari och kommer då 
genomföras ”coronasäkert” via Zoom. Det 
är tråkigt att inte kunna träffas fysiskt, men 
samtidigt ger det alla medlemmar en möjlighet 
att vara med på årsmötet oberoende var i vårt 
långa land ni befinner er. Passa på att vara med 
på vårt årsmöte. 
     Med detta önskar vi alla ett lugnt och säkert 
jul- och nyårsfirande och ett coronafritt nytt år. 

Jan Hockart 
Ordförande, Schnauzerringen
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Husse bestämde att jag skulle på MT. Då får man visa att man är en klok och 
modig hund. Det trodde jag husse visste redan. Vicke fick också följa med, 
men han slapp bli mentaltestad. Husse säger att Vicke bara vill springa iväg 
och upptäcka nya saker och glömmer bort att komma tillbaka till oss och 
det måste man göra om man ska testas. Så åkte vi iväg långt bort och när 
vi kom fram var det en massa skäggisar där som vi fick busa med. Jag fick 
busa med en jättetjusig skäggis som heter Baggis. Jag tror han gillade mig 
och han var jättesnäll. Vicke fick busa med en skäggistjej som heter Hera. 
Dom hade kul och då ville jag vara med, men då fräste hon åt mig ända tills 
jag sa ifrån till henne.  
     Sedan blev det dags för testningen. Då kom det en tant med en stock och 
skulle leka med mig. Jag tyckte det vara en fånig leksak, men jag tog den 
med tassarna för det gör vi schnauzrar när vi leker. Sedan var det en konstigt 
utklädd tvåbening som skuttade runt och skulle skrämma mig. Jag blev inte 
rädd, men jag tyckte att hon kunde gå och skutta någon annanstans och det 
talade jag om väldigt bestämt och då gjorde hon det.     
     Sedan sprang husse ifrån mig och förbi en massa gubbar med konstiga 
ögon. Jag ville springa efter husse, men då höll dom fast mig. Sedan visslade 
husse på mig och då släppte dom mig. Jag tyckte gubbarna såg lite konstiga 
ut så jag sprang en extra runda i skogen där dom inte kunde se mig. När jag 
kom till husse sa han att jag var en smart schnauzer men att dom där testarna 

nog inte förstår att vi schnauzrar är det.  
     När vi var klara med allt testande sa han 
som var testchef att jag inte var godkänd, 
men att jag var en väldigt smart och trevlig 
schnauzer för det är jag och då såg husse 
så där nöjd ut. Jag tycker att vi ska testa 
fler gånger om Baggis kommer med för 
honom gillade jag.

Hälsningar
 Mazze
PS Vicke hälsar också

Mazze på MT 
Mazze och Vicke Läsarbild

Fin uppslutning på årets glöggpromenad 
vid Gullsjön i Täby.
Bild: Anki Thörnestad
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Tema julen

Julmaten 
Mycket på tvåbeningarnas gottebord är faktiskt 
farligt. Vi äter mörk choklad, nötter och russin 
– vilket är farligt för hunden. Choklad är direkt 
giftigt för hundar, vilket du säkert redan vet. 
Nötter kan sättas i halsen eller fastna i tarmen, 
och även hundar kan vara allergiska, varför 
försiktighet är viktigt. Ge aldrig russin eller 
vindruvor till en hund. Den kan bli akut sjuk i 
njursvikt och ibland har det dödlig utgång. 
     Saffran använder vi i många kakor i juletid, 
och är mycket giftigt för hundar. Så bjud inte 
hunden på Lussebullar med saffran – utan ät 
dem själv istället.  
     I julmaten ingår mycket lök, låt inte hunden 
få för mycket av detta, och framför allt får de 
inte äta rå lök. Julmaten är också mycket fet och 
salt, och det klarar inte hundar av. Det kan leda 
till inflammation i bukspottkörteln. Så bjud inte 
hunden på julskinkan, då den både är salt och fet.  

Julblommor 
Mistel, julstjärna, hyacint, julros, tazett, tulpan, 
amaryllis och liljor är giftiga blommor. Så ställ 
dessa blommor helst mitt på matbordet, dit 
hundarna inte når. Och tänk på att plocka upp 
både blad och bär som faller ner på golvet, och 

JJulenulenssfarorfaror

kan ätas upp.  
     Om hunden får i sig någon av dessa giftiga 
blommor får den kräkningar och diarré samt 
kan få magsmärtor. 

Klappar och pynt 
Paketsnören och papper låter vi ofta ligga på 
golvet, men just snören är farligt för tarmarna. Så 
låt bli snören på hundens julklapp och se till att 
hålla undan på golvet, om hunden är aktiv. Och 
håll koll på julpynt och glaskulor samt stearinljus, 
som kan bli farliga leksaker. Kommer hunden åt 
att busa med julgranskulorna, kan den komma 
att skära sig illa. 

Utomhus 
Ofta delar vi med oss till fåglarna också till julen 
– de små talgbollarna är farliga för hundarna. De 
kan drabbas av bukspottskörtelinflammation om 
de äter dessa bollar. 
     Så för att fira en säker jul, låt inte godis och 
mat stå framme helt obevakade. Undvik ätbara 
paket under granen. Och berätta för barn och 
släkt – att de inte får bjuda hunden på några 
julgotter. 

För våra fyrbenta vänner, är inte allt som hör julen till bara positivt. Julen är 
härlig men farlig. Det finns mycket faror som gömmer sig – så väl i vår julmat 
som i det som vi julpyntar med.  

Du vet säkert själv om maten är den största utmaningen, eller om du faktiskt har en 
hund som är nyfiken på det mesta och stoppar det i munnen.  
     Viktigt är också att alla i hushållet är medvetna om att inte lägga farliga julklappar 
under granen i förtid. En vackert inslagen chokladkartong lurar till exempel inte 
hunden, utan doftar underbart och inbjudande. Dessa julklappar ska aldrig läggas 
under granen. 
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SCHNAUZERNÖRDAR...
Julshopping för 1. Kavel

Baka småbröd med mönster av schnauzer. Finns 
olika storlekar och med olika schnauzermotiv. Från 
189 kr hos Bamsesbollar.se

2.Pepparkaksform
Pepparkaksform i rostfritt stål från Formina.
Pris: 55,20 kr på bland annat amazon.se

3. 47 ml kaffemugg
Mugg tillverkad i keramik med lock i trä och sked i 
rostfri stål.
Pris: 331,21 kr hos  amazon.se

4. Ugnsvante
Två av alla olika varrianter hos fruugo.se
Pris: 159 kr P&S hos fruugo.se
Pris: 159 kr Svart hos fruugo.se

5. Premiumtröja Julschnauzer, dam
Finns i svart och blått i flera olika modeller
419 kr hos spreadshirt.se

6. Jul Hoodie ”Merry Woofmas”, Unisex
Finns i flera färger och modeller.
Pris: 399 kr hos spreadshirt.se

7. Julstrumpa
Finns i flera olika mönster och färger.
Pris: 219 kr hos fruugo.se

8. Julkort
Pris: från 22 kr hos zazzle.se

9. Julklappspapper
Finns med flera olika motiv.
Pris:  386 kr hos zazzle.se

10. Julgranspynt
Schnauzer i glas som lånat Rudolfs horn. 
Pris: ca. 160 kr hos amazon.com. Finns även hos 
andra. 

11. Julgransprydnad
Pris: 150,15  kr hos amazon.se

12. Julpuzzel
Välj mellan 30–1000 bitar
Pris: från 22 €  hos redbubble.com

13. Zip hoodie, Unisex
Finns i flera färger och modeller.
Pris: 549 kr hos spreadshirt.se

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Låt oss schnauzerpynta julen! Så här inför den stundande julen har vi tagit fram många 
roliga och schnauzerfina julsaker. Vi har hittat en bra blandning med både svarta och 
peppar & salt, och det mesta går att beställa via nätet.
Du måste vara snabb om du ska hinna få levererat hem innan jul dock, för i år är det ju 
extra hårt tryck på posten, men annars går det ju att spara till nästa år. 
Eller, det kan ju faktiskt användas ända till påsk också.

https://bamsesbollar.se/bestallningsvaror/kavlar/schnauzer-kuperad-kavel-1/
https://www.amazon.se/Formina-fritös-schnauzer-rostfritt-stål/dp/B07X563ZW7/ref=sr_1_78?dchild=1&keywords=schnauzer&qid=1606136618&sr=8-78
https://www.amazon.se/dp/B08P1KD3CX/ref=sr_1_257?dchild=1&keywords=schnauzer&
https://www.fruugo.se/carolines-treasures-bb4995ovmt-christmas-schnauzer-oven-mitt/p-14991439-32332424?language=en&ac=croud
http://https://www.fruugo.se/carolines-treasures-bb4726ovmt-christmas-giant-schnauzer-oven-mitt/p-14999400-32340723?language=en&ac=croud
https://www.spreadshirt.se/shop/design/schnauzer+juldraekt+beanie+wilsigns+gift+premiumtroeja+dam-D5bfe942522250968eaef3281?sellable=jwVzmjvVX7IdVbENrZrl-1431-27&appearance=2&view=1
https://www.spreadshirt.se/shop/design/merry+woofmas+ugly+sweater+schnauzer+hoodie+unisex-D5fb7a27e578d17579b899e3d?sellable=prlMRLm0x9hR0MYy5N5m-1047-23
https://www.spreadshirt.se/shop/design/merry+woofmas+ugly+sweater+schnauzer+hoodie+unisex-D5fb7a27e578d17579b899e3d?sellable=prlMRLm0x9hR0MYy5N5m-1047-23
https://www.fruugo.se/merry-christmas-tree-standard-schnauzer-black-christmas-stocking/p-15069367-32413995?language=en&ac=croud
https://www.zazzle.se/ingenting_knuffar_jul_for_en_schnauzer_helg_vykort-239267891236897745
https://www.zazzle.se/ingenting_knuffar_jul_for_en_schnauzer_helg_vykort-239267891236897745
https://www.zazzle.se/schnauzergod_juldesign_presentpapper-256284966615975754
https://www.amazon.com/Noble-Schnauzer-Antlers-Glass-Ornament/dp/B0711C1YH8/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=schnauzer%20glass%20christmas&qid=1606148475&sr=8-5&fbclid=IwAR2uDUx4SkmdCEOzyZCr34fGhKqqYgZSaHyZVwL0C4U7zLEdjnPUZ5QD8co
https://www.zazzle.se/ingenting_knuffar_jul_for_en_schnauzer_helg_vykort-239267891236897745
https://www.amazon.se/Julprydnader-miniatyr-schnauzer-ornament-juldekorationer/dp/B00G749PEK/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=schnauzer&qid=1606136618&sr=8-6
https://www.redbubble.com/i/jigsaw-puzzle/Christmas-with-my-Schnauzer-by-JuliaUKdigital/61752541.L4Q0T?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g.pla+notset&country_code=SE
https://www.redbubble.com/i/jigsaw-puzzle/Christmas-with-my-Schnauzer-by-JuliaUKdigital/61752541.L4Q0T?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g.pla+notset&country_code=SE
https://www.spreadshirt.se/shop/design/minischnau+jul+zip+hoodie+unisex-D5d9f04855fd3e4687f18f929?sellable=m4VEo71vVmI7517EvaYl-1215-29
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En gråmulen söndagseftermiddag den 1 
november hölls ett Zoom event som handlade 
om schnauzertrimning. För arrangemanget stod 
Schnauzerringen genom Maria Ringbom och Sara 
Berg. Maria svarade för trimkunskapen och Sara 
för pedagogik och teknik. 
      Maria har uppfödning i kennel Pinnsveins 
på Gotland. För de som inte har gotländska 
som modersmål så betyder pinnsvein helt enkelt 
igelkott. Som alla förstår är det inte igelkottar 
som Maria föder upp utan svart schnauzer och 
med tanke på kennelnamnet kan man antaga att 
hennes schnauzrar har mycket sträv päls. Hon har 
trimmat i åtminstone 16 år för såväl vardag som 
utställning. Maria sitter också i Schnauzerringens 
styrelse. 
    Sara är lärare till professionen och numera ägare 
till två peppar- och saltfärgade schnauzrar. Hon 
är dessutom entusiastisk utställare av sin tjusiga 
schnauzerhanne ”Baggis”. Sara är engagerad 
i Schnauzerringen som artikelförfattare i 
Schnauzerbladet och som sammankallande i 
valberedningen. 
      Till eventet hade 30 schnauzerägare anmält 
sig. Det var en skara med blandad erfarenhet från 
de erfarna som trimmat själva i många år till de 
som nyligen hade hämtat sin första schnauzervalp. 
Det blev en gedigen genomgång av vad trimning 
av schnauzer är och varför man behöver göra på 
ett visst sätt för att schnauzerns päls ska behålla 
sin fantastiska förmåga att stå emot smuts och 
väta. Själv hade jag min första schnauzer i början 
av 70-talet och jag vet inte om jag fick dåliga råd 
eller om kunskaperna var annorlunda på den 

tiden. Det råd jag fick var att man skulle raka 
(klippa ner) hela pälsen två gånger om året ”för 
att få bort underullen”. Så är det inte idag. 
      Maria gick igenom sina redskap och vad 
de används till. Eftersom pälskvalitén varierar 
från den ena hunden till den andra måste man 
välja de redskap som fungerar bäst på sin hund. 
För att komma fram till vad som fungerar bäst 
för sin egen hund får man prova sig fram. Man 
kan skaffa sig en basutrustning där den dyraste 
komponenten är en bra klippapparat. Den lönar 
sig inte att snåla när man köper klippmaskin. Sen 
behöver man kam, borste, ullraka, vanlig sax av 
bra kvalité och en effilérsax. Maria har plockat 
samman några av sina favoriter som presenteras 
här intill. 
      Det blev en två timmars genomgång av alla 
moment i trimning av schnauzer, med bra inpass 
av erfarna schnauzerägare och bra frågor av de 
oerfarna. Att redovisa genomgången här låter 
sig inte göras enkelt så för dem som inte kunde 
deltaga kan vi hänvisa vidare. 
      Maria och Sara har gjort några filmer, som 
ligger på Youtube där dom visar hur trimning av 
de olika områdena på hunden går till. Vi kan också 
rekommendera en instruktion 
med med bilder och text av 
en annan schnauzertrimmare. 
Beställes från Sophie Ekström 
via hilfieshundvard@gmail.
com. 

TRIMTRÄFF

Bild ovan: 
Eyvis första trimmning.
Bild till vänster: 
Maria Ringbom och 
Sara Berg.

Verktyg för Schnauzerpälsar! 
Schnauzerringens föreläsaren om trimning 
- Maria Ringblom, har gjort detta urval av 
praktiska verktyg för päls- och hundvård ur 
Parmas sortiment. 
 Maria ser arbetet med päls- och hundvård 
i tre olika steg. Vardagsunderhåll av päls, klor 
och tänder – saker som vi alla behöver för 
att vårda våra schnauzrar. Detta kallar vi för 
”Grundpaket”.  
Nästa steg är ”Vardagstrimning” – dvs du som 
själv vill trimma din hund. Och sista steget är 
vad du behöver vid ”Utställning”, utöver det du 
behöver i steg 1 och 2.   
 
1. Grundpaket 

 Karda Show, nr 25ste015H (evt 83031) 
 Andis Stålkam 19 cm, nr 65730 
 Klosax Doggyman eller eller Miller   

 Klotång, nr 5043
 Öronpuder, nr 0962 
 Parma Every day Schampo, nr 1145013 
 Tandskrapa, dubbel, nr 5036 

 
2. Vardagstrim 

 Trimkondomer, medium, nr 5093 
 Trimkniv Classic, grov, nr 5042 
 Rosline Saxpaket, litet, nr 990011 
 Andis underullskarda, medium, nr A80490 
 Andis AGC 2- speed trimmer, nr 2510
 Trimbord litet med galge och koppel, nr 

8070 
 
3. Utställning 

 Hårfön Phoenix Eole, 2200/3050 
 Borste Yento MP Vildsvin, medium, nr 

244en002 

Medlemsrabatt 

10% 
All utrustning nedan kommer från 

pälsvårdsspecialisten Parma.  
Beställ på parma.se

http://parma.se
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Aktuell 
vetenskap

Manimalis var en ideell organisation som arbetade med 
att samla in och sprida information om sällskapsdjurens 
positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. 
Organisationen ansåg att alla som vill ska ha möjlighet att 
komma i kontakt med sällskapsdjur i livets alla skeden. 
     I Manimalisrapporten samlades fakta och forskning, både 
svensk och internationell, om sällskapsdjurens inverkan på 
människan och på samhället i stort. 
     Manimalis var en aktiv förespråkare av Responsible Pet 
Ownership (RPO). Manimalis verkar därmed för ansvarsfullt 
djurägande och en ökad livskvalitet för människor och djur 
i samverkan. 
    Manimalis stödde de lagar och riktlinjer som skapar 
förutsättningar för god djurhållning och ett ansvarsfullt 
djurägande. Manimalis tog också aktivt ställning emot de lagar 
och riktlinjer som skapar hinder för ägande av sällskapsdjur 
i allmänhet. 
     Manimalis var medlem i den internationella organisationen 
IAHAIO - International Association of Human-Animal 
Interaction Organizations.    
     I den sista Manimalsrapporten som kom 2020 finns massor 
med läsning och länkar till forsknings- och utvecklingsarbete. 
Föreningen läggs nu tyvärr ner, men förhoppningen är att 
arbetet fortsätter i andra former. 
     Läs: http://manimalis.com/wp-content/uploads/2020/08/
Manimalisrapporten-2020-slutversion.pdf 

Ur rapporten: 
Djurägande sparar miljarder  

”En nyligen presenterad ekonomistudie från George 
Mason University, visar att djurägandet i USA avsevärt 
sänker kostnaderna för hälso- och sjukvård.”

- Att sällskapsdjur har positiva effekter på människors hälsa 
vet man sedan tidigare, men detta är första gången som någon 
har undersökt hur detta påverkar den amerikanska hälso- 
och sjukvården, säger PhD Terry L Clower som är en av två 
forskare som genomfört studien.  
    Någon motsvarande studie har inte gjorts i Sverige, men 
Socialstyrelsen publicerade 2014 en rapport där man slår fast att 

assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning 
och/eller kronisk sjukdom är en god investering för samhället. 
Socialstyrelsen skriver i sin sammanfattning ”Service- och 
signalhundar minskar i genomsnitt förarnas behov av offentliga 
stödinsatser med 197 000 kronor under en tioårsperiod.”  
     Forskarna vid George Mason har gått ett steg längre och 
räknat ut att besparingarna för samhället är så stora som 11,7 
miljarder dollar per år, det vill säga närmare 100 miljarder 
svenska kronor! Människor med sällskapsdjur är friskare, 
mår bättre och anlitar sjukvården i mindre utsträckning än 
människor utan djur.  
- Företag i sjukförsäkringsbranschen borde väga in dessa fakta 
när det listar hälsofaktorer som kan sänka premierna, säger 
Steven Feldman Executive Director för HABRI som publicerat 
rapporten. Djurägande gör att människor håller sig friska.  
     Det innebär att de söker läkarvård i mindre utsträckning 
än människor som inte har sällskapsdjur, vilket sparar 
det amerikanska samhället ungefär 11,37 miljarder dollar 
per år. Utöver detta står USAs 20 miljoner hundägare för 
besparingar på 417 miljoner dollar då de, bland annat genom 
sina regelbundna promenader, mer sällan lider av övervikt 
jämfört med icke hundägare.”  
    Forskarna skriver i sin rapport att besparingarna för samhället 
troligen är ännu högre än vad denna studie visar eftersom 
man inte tagit med kostnaderna för hjärt- kärlsjukdomar, 
kolesterol, högt blodtryck, diabetes, stress och olika former 
av psykisk ohälsa; sjukdomar där man i annan forskning har 
sett att sällskapsdjuren har en positiv inverkan, men där man 
ännu inte mätt de samhällsekonomiska effekterna.  

”Thinking about things that people should do to 
maintain their health – get a pet!”  

Och visst tyder allt på att det stämmer, både för den enskilda 
människan och för samhället i stort. Sällskapsdjur är rena 
hälsokuren. Och rena sparbössan för samhällsekonomin.”  

Manimalis går i graven 
efter 30 år 

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 Allt det dudu  
behöver för behöver för 
en snyggen snygg              
schnauzer.schnauzer.  

http://manimalis.com/wp-content/uploads/2020/08/Manimalisrapporten-2020-slutversion.pdf
http://manimalis.com/wp-content/uploads/2020/08/Manimalisrapporten-2020-slutversion.pdf
http://www.parma.se
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såsom hjärtsjukdomar, demens och cancer (Friedmann och 
Tsai, 2006, Johnson et al, 2003). Närvaro av djur underlättar 
tillfrisknande hos barn som är inskrivna vid sjukhus (Walsh, 
2009) och minskar lidande och ångest hos patienter som 
vid livets slut är hospitaliserade (Geisler, 2004). Dessutom 
har studier visat att barn som har en hund närvarande i 
klassrummet visar ökad social kompetens (Hergovich, 2002, 
Kotrschal, 2003). Alla dessa referenser är hämtade ur en vid 
SLU publicerad doktorsavhandling vars författare Linda 
Handlin har studerat fysiologiska och psykologiska effekter 
av kontakter med djur. 
     Hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans med sitt djur 
får stor betydelse i ett samhälle där de negativa konsekvenserna 
av ett stillasittande liv uppmärksammas allt mer. Därutöver 
fungerar hundar och katter också indirekt som hälsobringare 
genom att studier av deras sjukdomar är av nytta för kunskapen 
om människans sjukdomar. Hos många hund- och kattraser 
förekommer specifika sjukdomar i hög frekvens. Vissa av 
dessa sjukdomar är också vanliga hos människa, till exempel 
cancer, diabetes, inflammatoriska sjukdomar, immunologiska 
sjukdomar, hjärtsjukdomar och epilepsi. 
     Den ideella organisationen Manimalis har i 2009 års rapport 
sammanställt mycket forskning om sällskapsdjurens positiva 
effekter på människans hälsa. Deras sammanställning utgör en 
potentiellt mycket god grund att arbeta vidare med i till exempel 
den hälsoekonomiska delen, såsom hur minskad sjuklighet på 
grund av sällskapsdjur ska kläs i ekonomiska termer. 

Relevans och tillämpning 
Ett underlag behövs för att belysa hund- och kattsektorns 
ekonomiska värde, inklusive kvantitativa effekter på 
omsättning, sysselsättning, skatteintäkter med mera. Ett 
sådant underlag skulle ge ökade möjligheter att motivera 
andra aktörer i samhället att satsa resurser på dessa djurslag, 
till exempel vid ansökan om forskningsmedel, och underlaget 
skulle fungera som förankring för politiska diskussioner och 
beslutsfattande. 
     Konkreta ekonomiska mått som beskriver dessa djurs 
värde ger argument för att ytterligare stärka dessa djurs 
ställning i samhället och fungerar som balans vid myndigheters 
beslutstagande. Det finns flera aktuella exempel där denna 
typ av argument krävs. Nyligen upptäcktes en ny zoonotisk 
(överförbar mellan djur och människa) smitta i Sverige, rävens 
dvärgbandmask. Vid upprättande av rekommendationer i detta 
och liknande fall måste värdet av att kunna leva nära djur viktas 
mot det potentiella hotet mot människors hälsa. Liknande 
diskussioner förs där risken för att begränsa människor med 
allergier viktas mot möjligheten att till exempel använda 
sällskapsdjur som en resurs i vården. 

Ruben Hoffman
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Kontaktinformation 

Ruben Hoffmann 
Forsk a re  v id  i nst it ut ionen 
för ekonomi; jordbruks- och 
livsmedelssektorns politik och 
handel, SLU                  

Telefon: 018-671737 
E-post: ruben.hoffmann@slu.se                                        

Våra husdjur beskrivs ofta som ovärderliga för oss, men det 
är oftast det emotionella värdet man tänker på. Finns det då 
ett ekonomiskt samhällsvärde också?  Ett forskningsprojekt 
under ledning av Ruben Hoffmann, forskare vid institutionen 
för ekonomi; jordbruks- och livsmedelssektorns politik och 
handel har ägnat sig åt detta.                                                    
     Projektets syfte är att belysa samhällsvärdet baserat på ett 
brett ekonomiskt underlag. Man anser att en konkretisering 
av det ekonomiska samhällsvärdet möjliggör strategiska 
satsningar liksom ett ökat intresse för att finansiera och 
bedriva forskning och utveckling inom området. 
     Antalet hundar i Sverige är fler än 700 000. Hundägarna 
är villiga att lägga ned stora summor pengar på sina djur 
och är en växande ekonomisk kraft i samhället. Enligt 
Manimalisrapporten (2009) räknar man med att sällskapsdjuren 
i Sverige omsätter nästan 9 miljarder kronor per år. Då 
inräknas mat och övriga produkter ur zoohandeln, veterinära 
tjänster och mediciner, försäkringar och kostnader för avel. 
Utöver dessa konkreta siffror är den ekonomiska sidan av 
sällskapsdjurssektorn bristfälligt undersökt. 

I samhällets tjänst 
Det ekonomiska värdet av de samhälleliga tjänster hundar 
utför som till exempel polis , tull-, försvars-, blind- eller 
vårdhundar är ofullständigt. 
     På Linköpings universitet undersöks det ekonomiska värdet 
av vård- och assistanshundar. Studien är en del i en statlig 
utredning som Handikappinstitutet ansvarar för. Andra 
ekonomiska data man känner till rörande dessa djur är att 
tullens narkotikasökhundar årligen hittar narkotika för ett 
värde mellan 600 och 800 miljoner kronor. Tiken Mira som 
utsågs till Årets Narkotikasökhund 2008 hade under året 
spårat upp narkotika till ett uppskattat samhällsvärde av 156 
miljoner kronor (källa www.skk.se). Vid svenska polisen finns 
idag drygt 400 hundar som används vid mellan 25 000 och 30 
000 insatser varje år. Det totala ekonomiska samhällsvärdet 
av dessa hundars insatser är dock inte beräknat. 

Småföretagande och regionalpolitisk påverkan 
Nätverket Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) lät 

Svenska hundars samhällsvärde 
i ekonomiska termer 

under hösten 2010 kartlägga arbetsmarknaden inom 
sällskapsdjurssektorn. Resultatet av undersökningens del 
rörande inackordering av katter och hundar; dagis, pensionat 
och omplaceringsverksamhet, visar att ca 670 hund- och/
eller kattpensionat, dagis och annan inackordering finns i 
landet. Inom området hundturism, hundspannskörning, 
jaktarrangemang och liknande fann DYN ca 60 mindre företag 
(källa www.djuryn.se). Sektorn är således betydelsefull och en 
expansion kan vara mycket värdefull ur ett regionalpolitiskt 
perspektiv. Inackorderingsverksamhet har genom de respektive 
företagen ett direkt ekonomiskt värde men också ett värde 
genom att överhuvudtaget möjliggöra djurägande och en god 
djurhållning i dagens samhälle. 

Tävlande och resande 
Många människor finner en meningsfull fritid i hundägande. 
En företeelse som ger ekonomiska konsekvenser i detta 
sammanhang är det resande, ofta med övernattningar, som 
hund- och kattägare genomför nationellt och internationellt i 
samband med tävlingar eller parningar. Hundägare tävlar på 
utställningar där djurs exteriöra egenskaper jämförs och hundar 
tävlar i en mängd former där olika prestationer bedöms. Som 
exempel kan för hundar nämnas att under 2009 genomfördes 
i Sverige 144 815 starter på utställning, 70 740 starter i agility, 
10 751 starter på bruksprov, 22 040 starter på lydnadsprov och 
26 515 starter på jaktprov, vilka är de största sportformerna för 
hundar. För alla dessa sporter krävs omfattande förberedelser 
och träning vilket också innebär resor mm. 

För människors hälsa och välbefinnande 
Hundar och katter bidrar dessutom på många vis till 
människors hälsa. Att leva nära hundar och katter ger mätbart 
positiva effekter på människors välbefinnande och livskvalitet. 
Exempel på mätbara effekter är sänkt blodtryck, samt sänkta 
serumglycerider och kolesterolnivåer (Allen 2002). Patienter 
som drabbats av hjärtattacker har en signifikant ökad chans till 
mer än ett års överlevnad om de har sällskapsdjur (Friedmann 
et al, 1980, Friedmann, 1995). Sällskapsdjuren har också en 
positiv effekt på människors förmåga att hantera kroniska 
sjukdomstillstånd och vid behandlig av allvarliga sjukdomar 
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Den 11 oktober arrangerades ett MT speciellt för schnauzer. 
Falkenbergs Brukshundklubb var värd för arrangemanget på 
sin fina anläggning. Vi var några som anlände kvällen innan 
och blev väl mottagna av Sylvia Johansson som också ställde 
upp med sina hundar på en stunds schnauzerlek och bus. 
    Testdagen bjöd på regn och rusk, men det är inget 
problem för en schnauzer och inte för de glada och trevliga 
funktionärerna. Testerna genomfördes med blandat resultat. 
Tyvärr var det endast en av sju schnauzrar som blev godkänd. 
Den som lyckades var Jussikias Demeter ”Lisa”, som därmed 

Schnauzer 
MT i Falkenberg 

fick titeln korad. Stort grattis till duktiga Lisa och matte 
Ann Ulrén Svensson. 
     De som inte lyckades lika bra sprack på det inledande 
lekmomentet. Ointresset för att bita i och kampa med ”stocken” 
var legio. I bästa fall blev det lite jabbande med tassarna på 
stocken – det är så vi jobbar. Vi får försöka igen med lite 
träning på stocken. 
     Nöjda, blöta och trots allt glada med nya erfarenheter 
lämnade vi Falkenberg för nya upptåg hemma. 

Bild höger: Jussikias Afrodite 
och Annete Hemlin
Bild vänster: Lisa med Ann

Med inspiration från våra kamrater småskäggen 
i Dvärgschnauzerringen och från hundtrick.se 
(som i sin tur bygger på konceptet DMWYD = 
Do More With Your Dog) är vi några som tänkte 
visa att även originalskäggen kan. Därför har vi 
inledningsvis skapat denna Decemberutmaning 
som pågår fram till 15 januari 2021. 
 Om intresse finns kanske det därefter även 
blir en stående uppföljare i flera nivåer. 
Alla schnauzrar (f.d. mellanschnauzer) som 
under den tiden kan visa att de klarar att 
utföra 15 av tricken får ett fint diplom ”Duktig 
schnauzer” mailat till sig. 
 För att få rosett måste föraren även vara 
medlem i Schnauzerringen. 
 De 30 tricken som ingår i Decemberutmaningen 
framgår av tricklistan på nästa sida. Dessutom är 
vi några trickaktiva som i ett Meddelande redan 
har lagt ut demo-filmer med våra hundar som 
visar alla tricken. Där kan ni se hur vi har gjort, 
men fler varianter kan kanske också godkännas. 
 Tricken ska vara så pass väl intränade att 
föraren inte behöver visa hunden handgripligen. 
Ni får endast locka med en godishand under 
maximalt 7 av de 15 tricken. Att visa med en 
hand utan godis samt berömma är tillåtet under 
resten av tricken. Belöning får gärna ges efter 
varje utfört trick! 

December-
 

 utmaningen
i ”Schnauzertrick”
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Så här gör ni: 
Filma när er schnauzer utför 15 olika trick, av 
30 på vår tricklista. OBS! Det är för de flesta 
tricken viktigt att det filmas så vi kan både se 
och höra både föraren och hunden under hela 
tricket! 
Skapa ett nytt inlägg med ett foto på er hund 
där det framgår minst namnet på föraren 
och hunden, gärna både smeknamn och 
stamtavlenamn. 
Som kommentarer under ert eget inlägg 
lägger ni in filmer av Era 15 trick - en och en 
(eller flera/alla ihop redigerade). Ange i varje 
kommentar vilka trick som är med i respektive 
film. Allra bäst är det om ni kan kommentera 
med en länk till Youtube / Vimeo / offentligt 

1. Sitt 
Förare ger signal om "Sitt", hunden  
sätter sig (framför/vid sidan) 

2. Ligg 
Förare ger signal om "Ligg", hunden 
lägger sig (framför/vid sidan) 

3. Stå 
Förare ger signal om "Stå", hunden 
ställer sig (framför/vid sidan) 

4. Hopp upp på 
Hunden hoppar upp på ett föremål 
med alla fyra tassarna 

5. Framtassar på 
Hunden ställer sig på ett föremål med 
enbart framtassarna 

6. Baktassar på 
Hunden ställer sig på ett föremål med 
enbart baktassarna 

7. Kom 
Föraren kallar in hunden- från minst 1 
meter, till framför/vid sidan 

8. Ögonkontakt 
Hunden håller ögonkontakt med 
föraren i 2 sekunder (valfri position) 

9. Följ med i front 
Föraren backar med hunden framför i 
2 steg och hunden följer med 

10. Gå runt föraren 
Föraren står still, hunden går ett varv 
runt föraren 

11. In mellan 
Föraren står stilla, hunden går in 
mellan benen - framifrån/bakifrån 

12. Åttan 
Föraren står stilla, hunden går en "Åtta" 
mellan benen, minst en hel 8:a 

13 Slalom mellan ben 
Föraren går framåt medan hunden går 
slalom mellan benen 

14. Snurr 
Hunden snurrar runt - valfritt håll + 
om framför/vid sidan om föraren 

15. Omvänt lockande 
Låta bli godis i öppen hand altenativt 
som ligger på marken/golvet 

16. Sitt fint 
Hunden sitter på baken, med 
frambenen lyfta

17. Nosdutt (target) 
Hunden duttar med nosen på ett 
valfritt föremål eller valfri kroppsdel 

18. Tassdutt (target) 
Hunden duttar med en tass på ett 
valfritt föremål eller valfri kroppsdel 

19. Runda 
Hunden rundar ett föremål på minst 1 
hundlängds avstånd 

20. Hoppa över 
Hunden hoppar över ett hinder, valfri 
hopphöjd 

21. Balansera
Hunden går balansgång minst 1 m på 
något upphöjt, max dubbla hundens 
bredd 

22. Sitt - stanna kvar 
Hunden ska sitta kvar i minst 2 
sek, medan föraren går ut i minst 
koppellängd 

23. Ligg - stanna kvar 
Hunden ska ligga kvar i minst 2 
sek, medan föraren går ut i minst 
koppellängd 

24. Stå - stanna kvar 
Hunden ska ligga kvar i minst 2 
sek, medan föraren går ut i minst 
koppellängd 

25. Buga 
Hunden bugar sig (lägger ner 
framdelen, medan bakdelen står upp) 

26. Hämta 
Hunden hämtar ett föremål från minst 
1 m, till minst inom räckhåll 

27. Leta godis/leksak 
Hunden letar upp en gömd godbit eller 
en gömd leksak el dyl 

28. Följsamhet 
Hunden går på sidan av föraren med 
slakt koppel, minst 5 meter 

29. Puss 
Hunden ska – på signal - dela ut en 
puss 

30. Backa, nos mot näsa 
Hunden står framför och backar 1 
hundlängd, föraren står stilla 

LYCKA TILL och se till att ha 
ROLIGT tillsammans! 

Gilla gärna varandras inlägg men utan 
att kommentera. Då blir det enklare för 
de som ska godkänna tricken. 

Trick för Schnauzerringens Decemberutmaning 
- december 2020 - 15 jan 2021 

Instagram-inlägg för de som har sådana 
konton. 
Skriv ditt namn i tråden – Jag önskar 
granskning – godkännande måste ske av två 
av våra ”trick-granskare” för alla 15 tricken för 
att diplom & rosett ska fås. 

Har du en fråga om tricken eller hur du 
ska göra, skriv den som en kommentar till 
Facebook-inlägget om denna anvisning så 
kommer någon att svara så fort vi hinner, om 
ingen annan deltagare hinner hjälpa till med 
svaret innan. 

1.

2.

3.

4.
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Hund ”Pepparkakor”
Snabba och enkla kakor som inte behöver vara 
i ugnen, utan kan serveras direkt så slipper din 
hund vänta.

Ingredienser:
Morot/Äpple - 1 st
Bovetemjöl - 5dl 
Jordnötsmör - 1dl
Vatten - Ca 2dl
Riv morot eller äpple och blanda med de andra 
ingredienserna. Lägg till mer vatten om degen 
känns för torr. Kavla ut och använd valfria 
kakformar, sen är dem klara att avnjutas.

Mumsiga hundkex 
till jul
Dessa kex är perfekt till hunden som vill 
mumsa på något knaprigt. Kexen gräddas i 
ugnen och blir sedan hårda.

Ingredienser:
Fullkornsmjöl - 7,5 dl
Havregryn - 2,5 dl
Vetegroddar - 2,5 dl
Matolja - 0,5 dl
Riven ost - 2,5 dl
Köttbuljong - 3 dl
Värm buljongen och blanda ner havregryn och 
olja, låt blandningen stå i 5 minuter. Tillsätt 
sedan osten och vetegroddarna, blanda ihop 
väl. Tillsätt mjölet lite i taget och arbeta ihop 
till en deg. Kavla ut degen, ca en centimeter 
tjock, och tryck ut valfria former.

Grädda kexen i ugnen på 175 grader i ca 50 
minuter. Ta ut kexen och låt dem stå kvar i 
ugnen ett tag, gärna över natten, så blir de 
riktigt hårda.

Recept från changdobels.se

Julrecept

Smått 
& gott

BOKTIPS

Handbok med allt man behöver veta och 
lite till för alla storlekar av schnauzer. 
Fokuserar på den Amerikanska 
marknaden då det är där författaren är 
från men absolut relevant för den svenska 
läsaren med. Finns nu lätt att få tag i 
genom amazon.se

Får man ta 
med hunden?
I detta numret är det ett läsartips från Karin som 
rekommenderar Slottsholmen i Västervik som är en 
mycket trevlig hundvänlig restaurang. Även på deras 
hotelldel är hundar välkomna.

36Så många schnauzrar är det som är korade. 
Korad blir hunden om den har ett godkänt MT 
(mentaltest) samt godkänd exteriörbeskrivning 
och HD-röntgen. Alla namnen finns att se på 
schnauzerringen.se

Instruktör Peos tips 
Peo Thörnestad är SBK-instruktör och kommer 
återkomma med kortfattade råd i ”Instruktör Peos 
tipsruta. 

Ibland kan det kanske kännas lockade att släppa sin hund 
med kopplet på, men gör inte det. Man kanske tänker att 
hunden blir lätt att fånga och att kontrollen ökar, men ett 
löst hängande koppel innebär en stor fara för hunden, som 
kan fastna på svårtillgängliga ställen

Fototävling
Tävla om en frukostmugg med din snygging på. 
När våra hundar är ute på egen upptäckfärd i 
skog och snår, gräver i trädgården eller rullar 
sig i något mysigt - kommer de ibland tillbaka 
med en rolig egendesignad frisyr, som får oss 
att skratta. 
     Sänd oss din bästa leriga eller roliga 
frisyrbild. Berätta vad din hund heter och var 
den blev så där tjusig. Då har du chansen att 
vinna en frukostmugg med ditt foto på, värde 
på 99 kr. Dessutom publiceras vinnarbilden i 
nästa nummer av Schnauzerbladet.
     Ange även ditt namn, mobilnummer och 
så klart din adress dit du vill motta ditt pris, 
om du vinner. 
     Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den 31 januari, 2021 till redaktor@
schnauzerringen.se 
     Vinnaren utses av en jury bestående av: Jan Hockart, Sylvia Johansson 
och Emma Svensson. 

Margareta och Roger vann med deras 
”Juligaste hundbild!”
I nummer fem av Schnauzerbladet, hade vi en fototävling med härliga 
julbilder.
     Juryn valde Margareta och Roger Lantz bild med hunden 
Sanna (Argentas Rhianna) – som vinnare med motivationen ”En fin, 
välkomponerad och tydlig julbild.”. 
De får i år pryda granen med två fina julgranskulor med vinnarbilden på. 
Grattis! 

https://changdobels.se/magasin/recept-pa-pepparkakor-till-din-hund
https://www.amazon.se/Schnauzer-Handbook-Your-Questions-Answered/dp/1481111485/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=schnauzer&qid=1606222409&sr=8-8
https://schnauzerringen.se/om-schnauzer/mentalitet/korade-schnauzer/
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Nyår närmar sig, och för många är det en festlig högtid, men för många 
hundar är det en väldigt stressande och i många fall skräckinjagande 
tid. Det är inte bara de höga ljuden utan även blixtar av ljus som 
kan framkalla allt från knappt någon reaktion alls hos hunden till 
fullkomlig skräck. Bra att tänka på är att alla hundar inte visar rädsla 
och stress på samma sätt. Några vanliga symptom på stress och 
ångest är: hunden gömmer sig, att hunden inte vill gå ut, kissar inne, 
minskad aptit, skakningar, sänkt svans, beteendeförändringar och 
aggressivitet. Det kan ibland vara svårt att veta hur hunden kommer 
reagera, speciellt om det är första nyåret. Även en tidigare orädd 
hund kan råka ut för något, som gör att den utvecklar en rädsla, 
därför är det bra att ha nedanstående tips (i alla fall en del av dem) i 
åtanke även om man har en hund som inte visar några nyårsrädslor, 
för det finns faktiskt en hel del man kan hjälpa sin hund med för att 
göra tiden runt nyår så stressfri som möjligt. 

NYÅR

Desensibilisering 
Att försöka vänja hunden stegvis vid ljuden 
lugnt i en tryggmiljö. Det finns massor av videor 
på youtube för just detta syftet. Ett av många 
exempel är detta från Calm Pet. Tanken är att 
desensibilisera hunden. Det gör man genom att 
spela dessa ljuden varje dag, till att börja med på 
väldigt låg nivå för att sen gradvis öka. Medan 
videon spelar ska du som husse eller matte göra 
helt normala saker som du vanligtvis gör vid 
den tiden, men inte lämna hunden själv såklart. 
Det kan ta allt från några veckor till månader, 
hur lång tid beror helt på hunden, det viktigaste 
är att inte gå för snabbt fram utan vänta med att 
öka volymen till hunden är helt ”obrydd”. Detta 
tillvägagångsätt fungerar även bra om man har en 
hund som är rädd för andra typer av ljud, såsom 
åska eller dammsugaren. Har du en hund som 
inte är rädd när du gör dessa övningar så kan du 
för att ytterligare befästa och “vaccinera” mot ev. 
rädslor längre fram belöna varje smäll med en bit 
godis, lek eller annat som din hund tycker om, 
för att få positiva associationer till smällarna. 

 
Kosttillskott och/eller feromoner 
Det finns en rad olika kosttillskott att ta inför 
nyår som inte kräver något veterinärbesök. För 
bästa resultat gäller det att börja i god tid, längre 
än vad som står på förpackningen.  
     Förutom kosttillskott, är feromoner väl 
beprövade, och fungerar genom att utsöndra 
samma feromon som tiken utsöndrar till sina 
valpar för att få dem att känna sig trygga. För extra 
effekt går en del att kombinera med varandra, 
rådgör med personalen på din veterinärklinik.  
     Använd gärna dessa i kombination med 
desensibiliseringen. 

Half wrap och lugnande tryck 
Kommer ni ihåg “ryggsäcken” eller andra 
trygghetsövningar från valpkursen? Samma 
tanke ligger bakom det lugnande trycket som 
fungerar antingen för sig själv eller i kombination 
med kosttillskott och/eller feromoner. Ett mjukt 
och konstant tryck har en lugnande effekt på 
nervsystemet, och ger en känsla av trygghet. 
Detta kan man uppnå genom att köpa färdiga 
produkter hos veterinärkliniker eller i djuraffärer. 
Man kan också enkelt svepa in hunden själv med 
hjälp av ett elastiskt bandage. För vissa hundar 
kan denna metoden kräva lite invänjning, så låt 
inte nyår vara första gången utan testa åtminstone 
3-4 gånger innan. Instruktioner längre fram på 
hur du själv kan svepa in din hund. 

Receptbelagda 
mediciner 
Ibland är stressen helt 
enkelt för stor, och 
kanske är det något 
som hänt som gör att 
föregående metoder 
inte fungerar, eller 
att man helt enkelt inte 
hunnit börja i tid. Då finns 
det receptbelagda mediciner 
som är framtagna för att hjälpa 
ljudrädda hundar som man kan få 
utskrivet av sin veterinär. Vi kommer 
inte här beskriva några receptbelagda 
mediciner, det är upp till din 
veterinär efter att ha lyssnat på ditt 
specifika fall avgöra om det är något 
som kan hjälpa din hund. Var ute 
i god tid så det inte hinner ta slut 
på apoteken, vilket tyvärr händer 
nästan varje år. Följ instruktionerna 
noga och använd aldrig lugnande 
avsedd för människor. 

Vad kan man göra 
innan nyår?

https://youtu.be/AINzMizjDvw
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Åka bort från stan 
Långt ifrån alla har den möjligheten, men om 
möjligheten finns att du kan åka ut på landet 
eller till skogen och fira nyår där är det att 
rekommendera. Det finns flera hotell som öppnar 
upp så man kan fira med sin hund, där det finns 
lite eller inga raketer. Vill man vara helt säker på 
att slippa raketer så är hotell vid flygplatser säkra, 
där råder det nämligen raketförbud. Boka i god 
tid, platserna är eftertraktade. 

Rastning 
Planera rastningen så hunden 

blir rastad innan det blir 
mörkt. Finns det möjlighet 
för en ordentlig rastning 

och gärna även lite träning 
är det jättebra - så hunden 
fått lite mental stimulans 
och förhoppningsvis blir lite 

trött inför kvällen. Finns 
det någon stimulerande 

träning att göra hemma 
så är nu en bra tid 

att göra det. Kan 
hunden specialsök 

eller nosework är 
det lätt att göra 
hemma, annars 
godissök eller 
något  rol ig t 

aktiveringsspel, gärna nytt som inte hunden 
löst än, så den verkligen får tänka till. Om 
det går att rasta hunden någon annanstans 
än den vanliga rundan är det bra, fall i fall att 
den blir skrämd och således blir rädd för den 
rundan, så att rädslan inte påverkar era vanliga 
promenadområden. Tänk även på att inte ha 
hunden lös, även om den är lydig i vanliga fall, 
så vet man aldrig om någon är ute tidigt och 
börjar smälla.  

Hemma 
Det är inte bara ljudet som kan skrämma hunden 
utan även ljusshowen. Dra för gardinerna för att 
hunden ska slippa dessa. Sätt på hög musik som 
hunden kan känna igen som kan dränka det värsta 
ljudet av smällare. Låt hunden lägga sig på en 
trygg plats, och vill den vara nära dig så låt den 
vara det, men försök att bete dig så normalt som 
möjligt för att inte bekräfta att det är något att 
vara orolig för. Till sist, lämna inte hunden själv 
medan du går ut och tittar på fyrverkerierna . 

Vad kan man göra 
efter nyår 
Första tiden efter nyår kan huden fortfarande 
vara väldigt stressad. Använde du kosttillskott/
feromoner så fortsätt med det lite till. Håll hunden 
fortsatt kopplad, dels kan det fortfarande smälla 
men det kan också vara kvarhängande ångest som 
löses ut av betydligt mindre retningar. Håll det 
fortsatt lugnt hemma och snart kommer allt vara 
som vanligt igen. När allt lugnat sig kan det vara 
bra att börja med desinsibiliseringen inför nästa 
nyår, nu när det finns lite mer tid att träna.

Vad kan man göra på 
nyår? Zylkene 

Zylkene är ett naturligt preparat som 

innehåller naturligt a lfa-casozepine 

framtaget från komjölk. Alfa-casozepine 

ger en avslappnande känsla till hunden 

utan att göra den dåsig. Laktosfri (många 

hundar klarar inte laktos och eftersom 

zylkene är gjort på komjölk är det många 

som tror att den innehåller laktos men så 

är inte fallet). Zylkene är helt ofarligt och kan ges till dräktiga 

och digivande tikar. För våra hundar, som ligger inom spannet 

15-30 kg på Zylkenes doseringsguide, är det antingen 2 två 

stycken Zylkene 225 mg tabletter eller en Zylkene 450 mg tablett 

som är doseringen. För att få ut så bra effekt som möjligt - starta 

behandligen så tidigt som möjligt, gärna en månad innan annars 

är rekommendationen från Lucia. På förpackningen står det 3 

dagar men det är när det är mindre stressande situationer. Har 

man en väldigt stressad hund går det bra att ge dubbel dos under 

själva nyår, men då kan man uppleva hunden något dåsig. Finns 

numera som kapsel som kan öppnas och läggas på maten eller som 

en smaklig tuggtablett. Kan med fördel användas tillsammans 

med Adaptil eller annan feromonprodukt.  

Adaptil 
Adaptil utsöndrar samma trygghetsferomon som tiken utsöndrar till sina 

valpar. Det hjälper hundar i alla åldrar att känna sig trygga, modiga och 

säkra. Adaptil kommer som doftgivare, 

halsband och spray. I detta fallet är 

doftgivaren eller halsbandet att 

föredra då effekten från sprayet 

endast varar i 4 timmar och passar 

snarare för transport, precis som 

de andra produkterna bör man 

börja använda adaptil i god tid. Doftgivaren täcker en yta på 70 

kvm om den placeras så den kan sprida feromonerna över öppna 

ytor, det vill säga det går inte genom väggar eller om doftgivaren 

sitter gömd. Doftgivaren sätts i kontakten och sen ska den sitta där 

i en månad, människor känner inte av den. Ska ni inte fira nyår 

hemma eller huset är byggt med förutsättningar där doftgivaren 

blir svåranvänd finns det även halsband med samma effekt. Då 

är det ett litet plasthalsband som ska sitta så pass tight att det kan 

värmas upp av huden, har hunden mycket päls får man försöka 

“gräva” in halsbandet. När halsbandet är på plats ska det sitta 

där i 4 veckor dygnet runt. Helt ofarligt om huden eller något 

barn i familjen skulle tugga på det och det är inga problem att 

bada med, kanske inte aktuellt på nyår. Adaptil kan med fördel 

användas tillsammans med allting annat nämnt i den här artikeln. 

Eftersom det fungerar på ett helt annat sätt, så är det ett mycket 

bra komplement.  

Thundershirt 
Ett täcke som ska sitta tight och på så sätt fördelar ett jämt tryck 

över hunden vilket verkar lugnande. I huden har vi receptorer som 

känner av tryck, värk, värme och kyla. Trycket har en lugnande 

effekt på nerverna och det är detta som thundershirten använder 

sig av. Träna med thundershirten när hunden redan är lugn, för 

vissa individer kan det ta några gånger innan 

den vänjer sig vid trycket. Thundershirt finns 

att köpa hos många veterinärer och djuraffärer. 

Vill man inte gå ut och köpa en sådan kan man 

mycket enkelt göra en “half wrap” själv och få 

samma effekt.  Se nästa sida.

Dessa är några av de vanligaste receptfria hjälpmedlen 

som fungerar på väldigt olika sätt och fungerar olika bra 

på olika individer. 

     Dessa fick representera vad som finns där ute, kolla med 

din närmsta veterinärklinik eller apotek vad de har och 

vad de rekommenderar.  

Vanliga receptfria hjälpmedel
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Andra tips som kan vara bra att tänka på 

  Har du en väldigt rädd hund, och det finns risk 
att den drar sig ur selen eller halsbandet, använd 
under denna period både och. 

 
  Använd vanligt koppel istället för flexikoppel.  

 
  Ingen vill tänka att deras hund ska springa bort men 

varje år är det tyvärr ett antal hundar som blir så 
rädda att de gör det. Var förbered inför detta - genom 
att klippa av en bit päls som ID-hund förarna kan 
använda för att hitta din hund igen. 

 

  Se till att ha en bricka med ditt telefonnummer 
på halsbandet/selen, glöm inte att se till att det är 
uppdaterat. 

 
   Om din hund har hamnat i chock blir dess 

slemhinnor i munnen vita och då bör du direkt ta 
kontakt med din närmsta veterinär. Om du inte 
redan har koll på det, kan det vara bra att i förväg 
ta reda på vilken din närmsta jourveterinär är. 

En utbildad IDhund kan 
hjälpa till att söka, om din 
hund försvinner. 
När en hund eller ett annat husdjur 
försvinner gäller att sätta igång sökande 
genast. När t ex en hund ska eftersökas 
behövs en noggrant genomtänkt plan och 
ibland en väl fungerande eftersöksgrupp. 
IDhund och förare är en viktig del i den 
gruppen och kan hjälpa till med att få fram 
viktig information om hur djuret rör sig och 
var den befinner sig. Har hunden t ex slitit sig 
med koppel och man befarar att hunden sitter 
fast kan IDhunden spåra var hunden är.  
     Kontakta ett IDhund-ekipage i ett så 
tidigt stadium som möjligt om din hund 
eller ett annat husdjur försvinner. Ju tidigare 
en IDhund blir kontaktad desto fortare kan 
din hund hittas. Men även efter en lång 
tid kan en IDhund ge information om var 
hunden rör sig.  

Så går det till. 
En ID hund behöver en ”smeller”, dvs något 
som luktar som din hund, t ex lite päls, en 
filt, borste eller leksak. Lägg föremålet i en 
plastpåse, gärna dubbla, för att undvika 
andra lukter på den. Om du väljer t ex borste 
är det viktigt att den endast används av den 
försvunna hunden, och inte av någon annan 
hund i hushållet. 

Ett tips!  
Spara lite päls i en glasburk om olyckan 
är framme. Byt gärna ut pälsprovet lite 
då och då, t ex vid trimning, så finns en 
aktuell ”smeller” om du behöver hjälp av en 
IDhund.  

 Sök IDhund i ditt län på: www.idhund.se 

Har du en hund som är duktig på sök – kan 
ni utbilda er till IDhund-ekipage.  
     Läs mer på deras hemsida eller prata med 
din lokala brukshundsklubb.  

DIY – Half wrap

1.
Placera på 
bröstet och 
korsa tyget bak 
på ryggen.

2.
Korsa under 
magen.

3.
Dra upp ändarna.

 Om din hund vill ta av half-wrapen så ta av den, då är det inte för er.

 Att tänka på vid långtidsanvändande är att endast göra half wrapen 2-3 gånger om dagen i max   
15 minuter annars kan hunden vänja sig vid trycket och effekten försvinner 

4.
Slå en knut på 
ryggen. Bandet 
ska sitta tight 
men bekvämt.

Lugna din hund i stressiga situationer, tecken på ålderdom och när den upplever smärta – använd scarf eller 
bandage.

Glöggpromenad vid 
Gullsjön i Täby 
Sista söndagen i november arrangerade 
Schnauzerringen i Öst årets Glöggpromenad 
vid det vackra området Gullsjön i Täby. Det blev 
god uppslutning med 18 hundar och 28 personer.  
     Träffen blev Coronasäker, tack vara att deltagarna 
själva tog med Glöggfika och därigenom kunde 
behålla avståndet.  
     Tyvärr ställdes de planerade promenaderna 
in i både Skåne och på Västkusten. 
     Men vi ser fram emot Glöggpromenaderna i 
alla regioner 2021. 

Utställningar 2021 
Vi är mitt i en bekymmersam pandemi 
igen och nu får vi se fram emot våren med 
förhoppningen att vi kan återgå till en normal 
verksamhet med utställningar. Det planeras 
för det både hos Schnauzerrringen och SSPK. 
Utställningsdatum är bestämda till: 

15 maj Ronden Västerås 
16 maj SSPK Västerås 
23 maj SSPK Hässleholm 
11 juli SSPK Tvååker 
16 juli SSPK Piteå 
8 augusti SSPK Åsarna 
19 sept SSPK Högbo 
9 oktober SSPK Söråker 

I samband med utställningarna kommer 
Backlund Production vara på plats för att 
fotografera våra hundar. 

www.idhund.se
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I detta nummer testar vi aktiveringsspel för 
hundar, av olika varumärken och svårighetsgrad.  
 Vi går nu in i en säsong där väder och mörker 
ibland begränsar möjligheterna till aktiviteter 
utomhus, och ibland kan promenaderna bli 
kortare än vanligt, när vädret ställer till det. Då 
är aktiveringsspel ett bra komplement.  
 Hundar är ofta framavlade för att utföra ett 
specifikt jobb och älskar att ha en uppgift. I 
schnauzerns fall är det, som vi alla vet, uppdraget 
som gårdshund och att där vakta djuren och hålla 
råttor och möss borta.  
 Våra hundar behöver därför ägna sig åt att 
jobba, eller åt aktiviteter som utmanar dem såväl 
fysiskt som mentalt och tröttar ut dem.  
 Ett sätt att aktivera hundarna mentalt på, 
är att låta dem använda nos och utmana dem 
att tänka, vilket ”aktivitetsspelen” gör. För en 
schnauzer som beskrivs som både intelligent och 
läraktig – borde dessa spel vara en helt perfekt 
sysselsättning och en ”peace of cake”. 

Så lär du din hund att använda en 
aktiveringsleksak 
Använd det godis eller mat som är hundens 
favorit, i början. Om det är allra första gången 
som din hund ska använda en aktiveringsleksak, 
eller om leksaken skiljer sig mycket från dem som 
hunden är van vid, kan hunden behöva lite hjälp 
av dig i början. Ibland kan du behöva visa hunden 
i praktiken hur spelet ska användas.  
 I början gömmer du många små godisbitar 
och berömmer hunden mycket när den gör rätt. 
Försöker hunden bita eller använda våld för att 
komma åt godiset – lägger du en hand över spelet 
eller lyfter undan det, tills hunden lugnat sig lite. 
Använd gärna ordet ”Varsågod” för att starta 

igång spelandet.   
 I takt med att hunden blir allt bättre på att 
använda sin aktiveringsleksak kan du sedan växla 
till spel och leksaker med en högre svårighetsgrad. 
Vissa spel är redan från början designade med 
flera olika svåra steg. 

Hållbarhet 
Om din hund gillar att tugga på saker och är 
känd för att gå hårt åt sina leksaker, kan du 
behöva titta på aktiveringsspel som har en hög 
hållbarhet och är svåra att förstöra. På marknaden 
finns spel både i trä, textil, plast och komposit 
(en blandning av trä och plast). 
 Spelen i komposit är även lite tyngre, vilket 
kan passa bra till hundar med mycket energi, så 
att spelen blir på plats. 

Svårighetsgrad 
För att din hund ska lyckas lösa det problem som 
den ställs inför när den spelar ett aktiveringsspel, 
behöver spelet i fråga vara anpassat till hundens 
nivå. Det är därför bra att börja med de enklare 
aktiveringsspelen och gradvis låta hunden 
avancera till svårare sådana. 
 Nivå ett är enklare och sen ju duktigare de är 
kan du avancera till 2, 3 eller 4.  
 Vi har g jor t  et t  ur va l  av spel  och 
aktiveringsmattor av helt olika slag. Några är 
perfekta att börja med t ex för valpar, och några 
är för skärpta vuxna hundar. Vi hittade även 
ett spel som är enkelt att packa med sig, om 
man ska resa iväg och som fungerar för olika 
svårighetsgrader.  

Hoppas att vårt urval inspirerar!  

Klurigheter 
för knoppen. 

Testpanel

I över trettio år har Nina Ottosson stått högt 
upp på hundarnas idollista, det var nämligen 
då Nina började sin verksamhet med att skapa 
kluriga aktiveringsspel och leksaker, till våra 
fyrfota vänner.  
 Det hela började då Nina fick två barn inom 
loppet av ett och ett halvt år, och då inte riktigt 
hann aktivera sina hundar så som de var vana 
vid. Hon hade på den tiden två Bouvier des 
Flandres, som hon tränade och tävlade med. 
Hennes dåliga samvete gjorde att hon började 
fundera på hur hon skulle kunna aktivera 
hundarna på ett enkelt, roligt och varierande 
sätt inomhus. Det blev startskottet till de fina 
spel som vi idag förknippar Nina Ottosson 
med.  
 Nina designar och utvecklar fortfarande 
spelen, men inte med hjälp av en dator – utan 
hon utvecklar spelen med och för hundar. På 
Nina Ottosson AB ingår även några hundar 
på personallistan. De jobbar nämligen som 
speltestare. 
 Inspirationen till spelen har Nina fått från 
de vilda djuren som får en naturlig mental 
stimulering av att jaga efter föda. I spelen 
försöker hon efterlikna hundens naturliga 
rörelser och instinkter – alltså principen för 
hur det skulle se ut om hundarna arbetade för 
att få mat.  

Spelen passar alla typer av hundar 
och åldrar.  
Alla hundar behöver använda huvudet 
ibland för att må bra, vissa hundar har behov 
av mer ”hjärngympa” än andra. Hundar 
har precis som oss människor också olika 
intelligensnivåer, varför spelen görs olika och 
med flera svårighetsnivåer – för att alla ska få 
en utmaning. 
 Spelen passar utmärkt till skadade och äldre 
hundar, som inte orkar gå längre promenader.  
 Börja gärna spela tidigt, de enklaste spelen 
kan valpar börja spela redan vid 10 veckors 
ålder. 
 Det är många spel som skapats under dessa 
30 år. De har även utvecklats rent praktiskt 
också – idag görs de bl a i tåligare material som 
går att diska. Världen över aktiveras hundar 
idag genom att lyfta klossar, skjuta brickor eller 
snurra på skivor. Det är många som har Nina 
att tacka för sina aktiva hundliv! Bara genom 
att fråga på redaktionen hur många som har 
spel från Nina Ottosson och hur många – inser 
man hur stort detta företag blivit. Hemma hos 
oss står det t ex nio spel. 

Aktivering av både huvud 
och kropp på hunden. 
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Trixie Gambling 
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Nina Ottosson  
Pyramid 

Nina Ottosson  
Dog Treat Mate  

Aktiveringsleksa där 
hunden ska dra ut 
skivorna i rätt ordning 
för att få ut godiset.

Svårighetsgrad: 1

Minnesträning där 
hunden ska trycka på 
knappen för att få ut 
godis eller foder. Knap-
pen har en räckvidd på 
40 m för att kunna öka 
svårighetsgraden. För 
att göra det riktigt svårt 
kan man sätta knappen 
i ett annat rum.

Svårighetsgrad: Kan 
varierias

Dog Pyramid är en rolig 
aktiveringsleksak som 
fylls med hundgodis 
eller foder.  

Den har en tyngd i 
botten som gör att den 
snurrar och vickar fram 
och tillbaka när hunden 
leker med den.  

Med hjälp av tassar och 
nos får hunden den i 
rörelse, så att godisbitar 
ramlar ut genom hålet i 
toppen. 

Svårighetsgrad: 2

En rolig och oförut-
sägbar godislabyrint! 
Fyll den med din 
hunds favoritmat eller 
godis. 
Förhindrar att din 
hund blir uttråkad 
och ger träning för 
både knopp och 
kropp. Enkel och 
rolig att använda.  

Svårighetsgrad: 2  

229 kr 899 kr 159 kr 149 kr

Skiljer sig från hur de 
flesta andra aktive-
ringsleksaker utmanar 
hunden.

Snabb inlärning 
men går lätt att öka 
svårighetsgraden.
Även bra  vid träning 
med extern belöning. 
En extern belöning-
smaskin kostar det dub-
bla och denna fungerar 
precis lika bra.

Det är en robust leksak 
som håller för det mesta 
om man inte knuffar ner 
den på ett hårt golv från 
andra våningen. Den 
passar perfekt för en 
schnauzer som är duktig 
på att använda tassarna. 
Perfekt för leversnittar 

Lite mindre skrammel 
än pyramiden. 
Tekniken med nos 
flippande är framgångs-
rikast. Hållbar bortsett 
den mjuka gummilisten 
på kanten. Leversnittar 
fungerar bra.

Ostabil om man har en 
hund som gärna jobbar 
med tassarna

Dyr och stor skillnad på 
priset beroende på var 
man köper.

Låter lite när den släp-
per ut godiset. 

 Det blir mycket skram-
mel på hårda golv.

Den ”kör” fast ibland 
under soffor och skåp. 

Lite bökig att använda 
på grund av instabili-
teten. Trots nivå 1 så 
utmanande för även en 
van hund på grund av 
helt ny typ av utmaning.

Dyr men bra, speciellt 
om man använder den 
även till sin träning.

Prisvärd och hållbar lek-
sak som kan sysselsätta 
skägget länge. 

Prisvärd och hållbar lek-
sak som kan sysselsätta 
skägget länge

Pr
od

uk
t Buster Activity 

Mat - Startkit 

Little & Bigger 
Shaggy Aktiver-
ingsmatt
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Med denna aktiverings-
matta kan du utmana 
och stimulera hunden 
mentalt. Mattan har 
35 tryckknappar som 
är placerade med 10 
cm mellanrum. På 
dessa fäster du olika 
”aktiviteter”. De flesta 
av ”aktiviteterna” har 
varierande svårighets-
grad beroende på om 
du viker ihop dem eller 
lämnar dem öppna. 
Variera antalet ”aktivite-
ter” och kombinationer, 
så blir det mer spännan-
de för hunden.
 Det går att köpa till 
fler delar. 
 
Svårighetsgrad: flera 
olika i samma produkt.

Aktiveringsmatta Rosa är 
en rolig aktiveringsmatta 
för hunden, där den får 
jobba med nosen. Göm 
godis eller torrfoder 
mellan flärparna och låt 
din hund nosa rätt på 
bitarna. 
Maskintvättas i 40 
grader.  
 
Svårighetsgrad: 1

Pr
is 349 kr 199 kr

Pl
us

 +
 

Bra och lätt att variera.  
Går att köpa till enheter 
och utveckla. 
Flera svårighetsgrader i 
ett och samma spel.  
Hopfällbar. 
Väger inte så mycket. 

Tålig matta. Lätt att 
gömma godis, mellan 
tygflärparna.  
Tvättbar.  
Enkel för hunden att 
förstå och hantera.  
Bra för nybörjare. 

M
in

us
 - 

 

 Blir lätt lite smutsig. Den blir snabbt för enkel 
för hundarna.

Su
m

m
er

in
g

Flexibel aktiverings-
matta, som passar både 
till nybörjare och för 
lite erfarna och duktiga 
hundara. 
Lämplig att ta med på 
resa – väger lite och går 
att rulla ihop. 

Enkel och bra aktiver-
ingsmatta.  
Bra till valpar och ung-
hundar.  
När den inte lägre ska 
användas till aktivering 
kan man ha den som 
sovdyna i bilen.

Så här tyckte vi:
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Handen på hjärtat, hur ofta promenerar du och hunden, 
inte tillsammans utan bredvid varandra och befinner 
er i var sin bubbla? Du i din mobilbubbla och hunden 
i sin sniffbubbla. Troligen minst två promenader 
om dagen. Gör promenaden till något kul ni gör 

tillsammans.  
Axon, 10 månader

1. Kurragömma 
Är ni två som är ute och promenerar med hunden 
– så kan en av er gömma sig bakom träd och 
buskar, badhytt eller vad som finns att tillgå. När 
personen fått lite tid att gömma sig – så låter du 
hunden ”söka efter husse” med lång lina, eller 
om hunden klarar att gå lös.  
     Är du själv – kanske du kan få hunden att 
stanna och vänta, medan du gömmer dig.  
Massor med beröm när de hittar er. Något godis 
behövs inte här - du är belöning nog. 

2. Köttbullsträdet 
Hitta ett träd med rejäla fåror i barken. Låt hunden 
sitta och vänta en bit ifrån. Tryck in små bitar 
av köttbullar i fårorna i barken. Fortsätt gärna 
ganska högt upp så att hunden får sträcka på sig 
för att söka rätt på bitarna. Bäst går det, om du 
bara är tyst och låter hunden arbeta själv. Hjälp 
inte till – de behöver lösa det själva. 
 
3. Cykelställsslalom 
Du går säkert förbi en mataffär eller skolan med 
ett cykelställ utanför. Vissa av dessa är något 
högre än andra, och fungerar då alldeles utmärkt 
att köra slalom genom för vår storlek på hund.  
      Godis i ena handen. Matte eller husse går 
baklänges, och lockar med godiset genom ”bågen” 
och ut på andra sidan och tillbaka genom nästa 
båge. Ja, slalom helt enkelt, precis som på agilityn.  
 
4. Snöbollsgömmor 
Gör ett antal snöbollar - som du lägger upp på 
en rad på en bänk eller på en trappa. I några av 

snöbollarna gömmer du en väldoftande köttbulle 
eller korvbit. Låt hunden visa dig vilka som 
innehåller gotterna. Markerar de på rätt snöboll 
– så säg varsågod eller hjälp hunden att dela 
den, med ett litet ”Bra”. Hunden tycker att det 
är jättespännande att ni tillsammans plockar 
ut godiset. Ja, kanske t om tycker att matte eller 
husse är duktig. Glöm inte använda handskar 
när du gör de andra snöbollarna,  
Så att inte alla doftar korv. 

5. Korvspåra
Om ni är två – så stannar en av er hos hunden, 
medan den andra lägger spår.  
Är du ensam – så be hunden stanna kvar under 
tiden du lägger spår, om det går förstås. 
      Knyt en väldoftande korv i ett snöre som du 
drar efter dig i snön eller på barmark. Gå gärna 
lite kringelikrok – så att hunden inte bara kan 
följa en rak stig. Lägg korven i slutet av spåret, 
och tag själv ett stort kliv bort från området. Gå 
en annan väg tillbaka till hunden.  
Visa din hund början på spåret, sen går det 
undan… 
 
Önskar er många trevliga 
vinterpromenader! 

Aktiva 
vinterpromenader
Här är lite inspiration till aktiviteter 
under vinterpromenaden. 
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Sy ett täcke 
till din hund

2 Gör ett mönster 
Antingen ritar du av ett täcke som du har, 
eller så laddar du ner ett mönster från Facebook 
gruppen ”Sy och skapa till hunden”. Där hittar 
du flera gratismönster, både med och utan ben 
i deras ”filer”. Jag ritar av ett täcke och lägger 
ut det på tyget så att jag får samma mått från 
mitten av ryggen till ytterkanten på tyget (se 
bild). Tyget är töjbart på bredden. Jag klipper 
ut så att bredden på täcket blir töjbart, men 
stumt på längden. När jag klipper ut lägger  jag 
till 1cm runt om så att jag har något att sy fast 
reflexpasspoalen i och kan göra en invikt kant.  
 Jag klipper också ut en rem att ha under 
magen, ca 35cm lång. Den kan man göra 
bredare om man vill att det ska värma och 
stöta bort lite mer väta och smuts, eller smal 
som bara ska hålla täcket på plats. Här har jag 
klippt ut en 70cm lång remsa som är 4,5cm 
bred. Den remsan kommer jag att vika dubbelt 
och sy ihop med reflexpasspoal mellan lagren.

3. Sy fast passpoalbandet runt om täcket och 
i sidorna på magremmen. Lägg bandet mot 
rätsidan av tyget och sy fast med raksöm. 

5. Sy fast kardborre knäppning på 
bröstlapparna och på magremmen. På den 
ena sidan ska kardborren vara på utsidan 
och den andra på insidan på knäppningen 
fram. Sy fast magremmen på ett lämpligt 
ställe på magen. 

6. Mät ut var benremmarna ska sitta och sy 
fast. Det är lite olika för varje hund . Tänk på 
att det inte ska bli för stramt. 

  

4. Vänd sedan sömmen så att bara den lilla 
rullen på passpoalbandet syns från rätan 
(snyggsidan) och sy en ny söm(stickning) i 
raksöm från rätsidan. Sy runt om.

1.  Det här behöver du
Lämpligt tyg, här har jag köpt softshell med flossad 
insida. Softshell är vattenavstötande, vindtätt och 
torkar snabbt. Du behöver också kardborreband 
för knäppning på bröstet och för magremmen. 
Jag har 5cm bred kardborre till bröstet, och 
2cm bred till magremmen. Eftersom jag vill ha 
inbyggda reflexer har jag  färdiga passpoalband 
i reflexmaterial. För att inte täcket ska guppa på 
ryggen eller glida åt sidan har jag gummiband till 
benremmar. Eftersom jag tycker att det är roligt 
med tryck och vill ha mer reflexer har jag även 

vinyltransfer i reflex. 
Softshell ca 75cm till en större hund och 65 till 
en mindre
Kardborreband 5 cm bred ca 10cm 
Kardborreband 2,5 cm bred ca 10 cm
Reflexpasspoal 3meter - räcker till täckesdelen
Gummiband 
1 ark reflective heat transfer (reflekterande 
transfervinyl) 
PS: tyget räcker utan problem till två par täcken. 
DS
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Julklappstips
till din pälskling
Får vi bjuda på lite inspiration till julklapp till din fina fyrbenta vän. Vi har letat 
lite annorlunda hundprylar än det som finns i de stora hundbutikerna.  

5.Hundtäcke med tryck.  
Finns i flera färger och olika färger på 

tryck. Täcket är fodrat och skyddar mot 

snö, regn, slask och kyla.  Innertyg av 

fleece. Pris: 279 kr från på tinybuddy.se  

2. Christmas Bandana 
Välgjorda och juliga scarfar för den 

coola och julfina schnauzern. 

Flera olika mönster. Finns så klart 

varianter för resten av året också.  

Pris: 150 kr från Miwo Design 

3. Hundleksak Kalle Kanin 
En superfin handgjord hundleksak med 

godisficka på magen. Av återbrukat tyg.  

Pris: 250 kr från Miwo Design 

4. Halsband i denim 
Ett snyggt vadderat halvstryp 

hundhalsband. Matchande koppel finns 

till. 

Pris: 190 kr från Miwo Design. 

 

1. Supermodernt täcke med djurprint 
Ett vattentätt och lätt regntäcke. Designat för att 

vara både fuktionellt och snyggt samtidigt.  

Pris: 550 kr från Ilse Jakobsen. 

Medlems- 
krönika

När pandemin var ny kändes det mysigt att vara 
hemma och jobba. Det kändes lyxigt att ta en 
fika i solen på verandan, se hunden strosa runt 
bland grästuvorna samtidigt som man jobbade 
via datorn. Situationen just nu är lite annorlunda 
och en söndagsutflykt blev liksom droppen som 
fick bägaren att rinna över. 
   Utflykten ner till udden vid havet lockade till 
korvgrillning i solskenet och tonåring och hundar 
följde med. Den förra lite motvilligt och de senare 
studsade glädjefyllt i koppel och långlina. Just 
långlinan skulle visa sig vara ett förrädiskt inslag, 
men det visste vi inte när vi bänkade oss i solen 
och hörde brasan spraka och atmosfären liksom 
gnistrade. Vi skulle lagom plocka ihop och åka 
hem när Baggis långlina lyckades få maken på 
fall. Han föll som en fura och väste från marken: 
HÄLSENAN, den gick AV! Dagen avslutades med 
panikkörning över stranden, via en vägbom och 
sedan hämta den fallne, som lyckats krypa ner till 
vattnet. Kvällen på akuten var lång för maken.  
    Efter att undertecknad åkt på någon slags 
inf luensa sitter vi nu karantän tillsammans. 
Maken i gips kan inte köra bil och ägnar dagar och 
nätter åt att bli galen på gipset. Att jobba hemifrån 
är betydligt mindre glamoröst nu än i våras. 
Kombinationen av gipsning och karantän för 
eventuell Corona är ingen sinekur direkt. Lagom 
när man kommit igång med undervisningen 

och har skolklassen på G i datorn så kommer 
lilla grannen, som blivit lite glömsk, på besök. 
Den ena hunden larmar och och springer för att 
möta faran och den andra larmar och springer 
för att gömma sig. Skolklassen i datorn hojtar: 
dina Haiwan Anse Sara - de låter mycket, heja 
Baggis. Maken i gips vrider sig i våndor i soffan 
och undertecknad får fånga den mest vaktbenägne 
och väsa att han ska vara tyst, samtidigt som 
man får upplysa grannen om att jag undervisar 
och det tyvärr inte går att komma in idag heller, 
”Coronan du vet”. Detta samtidigt som man 
hoppas att chefen inte gör något slags digitalt 
besök i verkligheten, influensan river i kroppen 
och Jante och Luther bankar en i huvudet. Sköt 
ditt jobb mässar Luther och Jante lutar sig från 
axeln och väser: var snäll mot dina nära, helst 
lite snabbare och oftare.  

PS: Visste ni förresten att män viker tvätt med 
hälsenan, det visste inte jag. Tydligen är det rätt 
mycket sysslor män sköter med just höger hälsena. 
Nu kan livet bara bli bättre. Vik hädan Corona! 
Låt ljuset komma åter! 

Hem ljuva hem - eller… 

https://www.tinybuddy.se/products/hundtacke-med-tryck?variant=29935538176088 
https://www.miwodesign.com/category/hundscarfar
https://www.miwodesign.com/product/miwo-aterbruk-hundleksak-kalle-kanin
https://www.miwodesign.com/category/hundhalsband-och-koppel
https://www.ilsejacobsen.com/se/en/vov-and-vuf/wear/rainwear-and-quilt/10+KONRAD02.S.121.html
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Tovad schnauzer 
Du behöver:  
• ull, grå eller svart.  
• tovnings-/filtnål och nålplatta 
• lite rött band 
 
Lägg pepparkaksformen på nålplattan. Därefter 
lägger du lite lös ull inuti formen – så du täcker 
hela ytan (inte kan se plattan) – men inget får 
sticka utanför.  
Börja tova med hjälp av filtnålen innanför formen, 
stick ner nålen upprepade gånger rakt uppifrån – 
så gör de små hacken i nålen att ullen tovas. Se här 
hur man gör. Fyll på med mer ull. När ytan blivit 
kompakt och figuren är ca 5-6 mm tjock kan du 
ta ut den. För att snygga till kanterna – häll lite 
varmt vatten i en liten skål och häll i lite såpa. 

Du kan också bara använda själva pepparkaksformen 
som pynt! 

Doppa fingrarna i såpvattnet, och stryk det på 
kanterna. Så blir de lite jämnare. Knyt en liten 
röd rosett runt halsen, och sätt gärna i ett snöre 
om du vill hänga hunden i granen. 
Till P&S kan du gärna ha lite vit och svart ull också 
– för att få in de karaktäristiska skiftningarna.  
Naturligtvis kan du göra en schnauzer på frihand 
också. 

 Schnauzerkul julpyssel! 

Glittrig schnauzer 
Du behöver:  
• styvare grå el svart filt, 3 mm 
• glitterlim svart till svart och silver till P&S 
• lite rött band 
 
Du klipper ut formen efter pepparkaksformen. 
Därefter stryker du ut limmet med en pensel. 
Det blir lika fint med vanligt pyssellim och 
torrt glitter. Låt torka väl. Fäst ett litet rött 
band.  
 

Tunn schnauzersilhuett. 
Du behöver:  
• aluminiumtråd, platt, 3,5 mm bred 
• lite lim (t ex limpistol) 
• litet snöre 
 
Tag den platta aluminiumtråden och tryck den 
mot ytterkonturerna av pepparkaksformen, 
och följ hela vägen runt. På detta vis skapar du 
en tunnar version av pepparkaksformen. Vi 
började i luggen, för att hitta en bra brytpunkt 
– men du hittar kanske en bättre skarvpunkt. 
Limma samman i skarven. Aluminiumtråden 
finns i flera olika kulörer, t ex silver, koppar, 
svart m fl, på CC hobby och Slöjddetaljer. 
Sätt i ett litet snöre. 
 

Tänk så mycket kul man kan göra med hjälp av en pepparkaksform. Redan 
i förra numret förvarnade vi om att den skulle återanvändas. Så här 
kommer lite olika kul saker du kan göra till pyntning av gran, dörrkrans 
eller kanske till dukningen. Har du ännu inte en pepparkaksform i form 
av schnauzer – så finner du det bl a på formina.se

Pyssel

www.youtube.com/watch?v=Tl-A2uox9ug )
www.youtube.com/watch?v=Tl-A2uox9ug )
http://formina.se  
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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. 

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

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

Agrias Reflexogram 

Reflexer är livsviktiga. Utan reflexer syns 
människor och djur dåligt under årets mörka 
månader. Det vet vi alla. Agria är extra 
omtänksamma om oss djurägare, och har 
därför skapat en riktigt bra kampanj där man 
kan sända ett reflexogram till någon man bryr 
sig om i höst- och vintermörkret.  
Antalet reflexer var begränsat - och tyvärr slut 
för i år. Men håll utkik nästa år. En verkligt 
trevlig idé. Agria.se

Inspirerande föreläsningar 
med Fredrik Steen! 

Gillar du också den populäre hundinstruktören 
på TV4, Fredrik Steen. Då är du kanske också 
intresserad av att gå på någon av hans digitala 
föreläsningar. Här under hösten har han bl a 
föreläst om ”Besvärliga hundmöten”, ”Gå fint 
i koppel” och ”Hunden måste komma när 
du ropar”. Ett lagom format med en timmes 
livesändning – där du kan ställa frågor i chatten 
samtidigt. Kostar en HUNDring per gång. 
Intresserad? Läs mer på fredriksteen.se 

Notiser

Fyrbenta modelejon

Det verkar som om flera av kreatörerna på 
modeföretagen blivit med hundar, för plötsligt 
så är det inte bara zoobutikerna som säljer 
saker till hundarna. Flera modeföretag verkar 
nu ta fram ett sortiment där hundägare och 
hund ska vara lika trendiga. Både H&M, 
och den danska regnklädesdrottningen 
Ilse Jacobsen, har nu en kollektion för våra 
fyrbenta vänner också. Likaså har fler 
inredningsaktörer däribland IKEA, under 
senare år börjat göra inredningsdetaljer till 
våra husdjur. 

Jättekul med ett större och mer spännande 
utbud än det som fanns tidigare.  

Men man kan fråga sig vad som kommer 
härnäst – med tanke på hur många som skaffat 
”Coronahundar” detta år. Tror även att detta 
kommer bidraga med nya kreativa saker. 

Men för den som älskar den traditionella 
Biabädden eller ett vanligt halsband – ja, så är 
det ju bara att fortsätta så. Det viktigaste är ju 
att hundarna gillar det. 

Ilse Jacobsen lanserade sin kollektion i november 2020 – 
så nu kan hund och ägare matcha varandra regniga dagar. 

http://Agria.se
http://fredriksteen.se
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Rattling Beards 
önskar alla schnauzervänner

God Jul och Gott Nytt År

Mazze, Vicke och Jan

UPPFÖDARNAs 

jULHÄLsNINGAr
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Jag heter Karin Åström och tillsammans 

med min dotter Amanda driver vi kennel 

Grimetons ZIERS strax utanför Varberg. 

Vår första hund Rozzo (från Elestorp) köpte 

vi 2000. Åtta år senare köpte vi Salza från 

samma kennel. Salza är mamma till 19 valpar, 

varav många har gått vidare i avel, såväl 

hanar och tikar. En av valparna och som 

är hemma hos oss är Zibelle, som har haft 

stora framgångar och själv har fått 14 valpar. 

Rozzo blev en änglahund 2014.   

Idag består vår kennel av sex hundar, Salza 

(f 08), Zibelle (f 13), Enzo (f 15), Iriz (f 17), 

Doriz (f 19) och Snuzis (f 20). Enzo kommer 

från Polen och Iriz från Danmark.  

Vårt mål för kenneln är att bygga vidare på 

våra linjer från Elestorp genom nya linjer. 

Ett viktigt och spännande arbete för rasen. 

Arbetet i avelskommittén är viktigt och det 

jag hoppas att det tillför våra uppfödare i 

arbetet med att värna om en sund utveckling. 

Avelskommittén gör också en insats med att 

samla uppfödare på uppfödarmöten, dels för 

att vi får möjlighet att ses och kanske lyssna på 

någon intressant föreläsning men också för 

att utbyta erfarenheter högt och lågt inom 

avel och hälsa hos våra skägg. 

Mitt namn är Carola Selin Sabel 

64 år, jag bor i Skara och arbetar som 

anestesisjuksköterska. Jag har varit ledamot i 

styrelsen sedan 2012 och nu är mitt uppdrag 

sedan 2014 en av tre i avelskommittén. Jag 

brinner för schnauzern och mitt engagemang 

i avelskommittén är min insats för att vi hela 

tiden ska föra rasen framåt och bibehålla 

schnauzern frisk genom att göra rätt val i 

vårt avelsarbete.  

Jag och min dotter Tove har kennel Cubits 

ihop sedan 2007. Efter att jag haft flera olika 

raser träffade jag en schnauzer 1976, blev 

förälskad i rasen och har sedan dess varit 

rasen trogen. För mig är det den ideala 

kompisen som ställer upp på allt man 

hittar på.  

Vi ställer ut våra hundar och tränar numera 

nose work vilket är mycket uppskattat. 

Hundarna är med oss överallt och är underbara 

familjemedlemmar. Hos mig bor Cubits 

Coquette, Cubits Roxy, och Yossi Alarm 

Beskyd  hos mig. Hos Tove i Oslo bor Mohners 

Watch Out och Cubits Kellys.  

Mitt namn är Margareta Delborn och jag 

sitter i Schnauzerringens Avelskommitté 

sedan drygt 2 år och är nu även 

sammankallande. 

Min bakgrund är framför allt från 

djursjukvården där jag arbetat i ca 40 

år, först på Blå Stjärnans Djursjukhus i 

Göteborg och de senare 25 åren har jag 

drivit Göteborgs Djurklinik som jag startade 

tillsammans med två kompanjoner. Numera 

är jag pensionär sedan 5 år tillbaka. 

Mitt stora djurintresse började tidigt och jag 

har alltid haft hund och tidigare även hästar 

där jag tävlade en del i dressyr. 

Min första schnauzer, Rudolf, köpte jag 1985 

“på landet” men det var en fantastiskt trevlig 

hund som hängde med mig i stallet och på 

ridturerna men vacker var han inte. Därefter, 

2002, kom min andra hund, Buster från 

Maria Thim, Delonnix, som var betydligt 

vackrare och en underbar gentleman och 

“mattes hund”. Min nuvarande hund, Sixten 

från Reneé Östrand, Cegali’s, född 2013 

är en härlig kille med mycket go och ett 

hjärta av guld. Dessutom framgångsrik på 

utställning, duktig på nosework och stolt 

pappa till 30 valpar.  

Min förhoppning är att jag kan bidra med en 

del kunnande i medicinska och närliggande 

frågor samt min erfarenhet av hundar i 

allmänhet.  

Tycker att Schnauzer är en fantastisk och 

mångsidig hund och att Schnauzerringen 

är en förening med "högt i tak". Därför 

är det extra roligt att få vara delaktig i 

Avelskommittén och arbeta med avelsfrågor. 

RAS 
Vårt fokus ligger på utvärdering av RAS 

(rasspecifika avelsstrategier). RAS är 

ett dokument på uppdrag av svenska 

kennelklubben som varje rasklubb måste 

skriva. Det är en beskrivning av rasens 

utveckling i frågor som rör sundhet och 

exteriör. Vi underhåller RAS löpande och 

uppdaterar det vart femte år. Resultatet 

från vårt RAS arbete har gett oss värdefull 

information om vad vi måste arbeta 

mer med i avelsarbetet framåt. Vi går 

också̊ fortlöpande genom schnauzerns 

mentalbeskrivningsresultat (MH), beteende 

- och personlighetsutveckling (BPH) samt 

sjukdomsstatistik från försäkringsbolag.   
Möten och utbildningar. 
Vi anordnar årligen uppfödarmöten. 

Avelskommittén har deltagit i utbildningar 

Avelskommitténs uppdrag 
som exempelvis SKK:s Grundutbildning 

För avelskonsulenter. Styrelsen har även 

gett oss uppdraget att vara kontaktyta till 

SSPK:s avelsgrupp och mentalitetsgrupp 

samt att delta på avelskonferenser anordnade 

av SKK/SSPK.  

Väggledning och information
Avelskommittén uppdrag är också 

vägledande och stödjande för den som 

letar avelshund. Vi kan hjälpa ägaren att 

hitta i hunddata, ta fram inavelsgrad, HD, 

BPH mm. Valet av avelsdjur är dock alltid 

ägarens ansvar. Slutligen följer och delger 

avelskommittén nyheter för medlemmar/

uppfödare från bl a SKK som berör schnauzer 

vad gäller avel, hälsa och mentalitet.  

Avels
kommittén
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Nästa nummer av 
Schnauzerbladet 
Kommer ut i början 
av april. 

Planerat innehåll:  

 Tema Utställningar och  
     exteriörbedömningar 

 Rapport från Årsmötet 

 Aktuell vetenskap 

 Testpanel 

 Ny fototävling 

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:- (efter 31/12 300:-) 
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 
skickas till redaktor@

schnauzerringen.se

Till sist...

Sponsring för 
medlemmar 2021

  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

Årsmöte 27 februari 2021  
Årsmötet kommer att hållas lördagen den 27 februari 
2021 enligt tidigare information. Det kommer att 
genomföras digitalt via Zoom på grund av det 
försämrade pandemiläget. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 
senast 2021-01-16. 



50


