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Åker du på semester med din
schnauzer?

Vill du berätta om det i Schnauzerbladet?
Skriv 50 - 900 ord och skicka gärna med ett eller flera
separata foton.
Skicka in ditt bidrag till redaktor@schnauzerringen.se
senast den 1 juni.

Uppslag 10

Ordförandes rader
Nu stundar härliga vårdagar!

som erbjuds till avel finns. Du behöver
INTE vara uppfödare för att anmäla din
hane till listan. På hemsidan hittar du
vilken information du behöver lämna.
Glöm inte ett foto på din pälskling. Det är
ett gratiserbjudande under 2018. Nästa år
kommer vi ta ut en mindre avgift.

Vi från styrelsen önskar er
många sköna vårdagar tills
nästa gång!
#K i k k i Ti e s tö

Schnauzerringen fick ett meddelande från en medlem i Luleå, som sökte sponsring för en lokal bokad för att ha
ringträning i. Carita, som hörde av sig, berättar mer:
Ett skäggäng i Luleå
- Vi har en sida på Facebook för schnauzrar i Luleå och vi brukar träffas några gånger per år så att våra skägg
får leka med likasinnade. De tycker det är jättekul. När vi träffas så brukar vi gå i skogen någon timme o låta
hundarna vara lösa. Vi är cirka 4-5 hundar med familjer bestående av både vuxna och barn. Så fort någon av
oss träffar någon som har schnauzer så brukar vi be dom gå med i facebook gruppen så vi blir fler, för ju fler
desto roligare.
Fick lokalhyran betald av Schnauzerringen
- För ett tag sedan skulle en av oss på en inofficiell utställning och vi sade att det hade varit kul att träffas och
träna lite ringträning. Då tog jag tag i saken och bokade en av inomhushallarna som finns i Luleå och kom ju
på att jag läst någonstans att man kunde få schnauzer aktivitet sponsrad av schnauzerringen, så jag mailade
styrelsen, säger schnauzerägaren Carita.

Carita Hjelm med Loke

Vanja Vågman
med Ibrah

￼

￼

Sören Strömberg
med Wilda

Foto: Fredrik Hjelm
Tack för att ni berättade om er träff här i Schnauzerbladet!

bladet

...och ytterligare en schnauzerträff
Söndagen 22/4 samlades 6 schnauzrar på Storegårds
Hundpark i Fjelie (nära Lund).
		
		
Idag var alla hundarna svarta.
		
		
I den stora Hundparken finns flera olika avgränsade
		
och inhägnade områden, där man kan testa olika
		
moment med sin hund: bland annat agility, rallylyd- 		
nad, miljöbana med olika underlag o hinder i form av
kedjor, hängande petflaskor mm samt ett utrymme
för fri lek.
Eftersom vi var så få, var konkurrensen om banorna
minimal och alla fick prova på/träna på allt. Avslutningsvis fick både 2- och 4-benta en liten fikapaus i
solen, med avkopplingsträning för hundarna.

		
		
		
		

Besöken är helt på egen hand och kostar 50:- per
hund. Allt är välordnat med vattenskålar att låna,
bajspåsar för de som glömt, gott om soptunnor och
möjligheter att fika egen matsäck, inkl grillar att låna. 		
För första gången var banorna inte tiptop efter vintern, eftersom Hundparken ska stänga för gott i juni.
Tråkigt, för det är en jättefin plats att ha roligt med
sin hund.
#Lotta Sunde

		
		
		

		
		

		
		
		

		
		

		

		
		

		
		
		

		
		

		

Schnauzerringens monter på två mässor 2017
2017 beslutade vi i Schnauzerringen att
vi skulle ha en egen monter på Stora
Stockholmsutställningen och på
MyDog-utställningen. Detta var på prov
för att se om vi fick fler att se vår ras och
bli intresserade, som en del av vår marknadsföring av vår ras som har haft en
nedåtgående trend när det gäller
populäritet.
På både stora Stockholmsutställningen
och på MyDog-utställningen kände vi att
vi hade större plats och möjliget att visa
upp vår ras och vår rasklubb Schnauzerringen. Detta resulterade i att vi hade
många intresserade besökare på alla sex
utställningsdagarna.
Ett stort tack till alla som hjälpte till i
montrarna!

#Anki Thörnestad

Fästingbett och förebyggande behandling
Med stigande grader vaknar hela naturen till liv, så även fästingarna. För oss som befinner oss i skog
och mark kan det vara viktigt att tänka på hur vi minskar risken för hundarna att få ett bett från en
fästing. Risken är visserligen liten att en hund blir sjuk till följd av ett fästingbett, men om det skulle
hända kan sjukdomen bli besvärlig och någon gång allvarlig.
Schnauzerbladet vill med artikeln inte ge några rekommendationer för vilka eventuella preparat du
som skäggägare kan ha till din hund. Utan artikelns syfte är att göra skäggägare uppmärksamma på
vad fästingar kan orsaka hos hund, för att du själv sedan kan ta ställning för vilken preparat som kan
vara behjälpligt för din hund.

Symtom på sjukdom

Symtom på fästingburen sjukdom orsakad av
anaplasma kan vara slöhet, nedsatt aptit, feber,
allmän smärta, stelhet och ibland hälta som kommer och går. Hundar kan även smittas av TBE men
det är mycket ovanligt. Vid TBE kan symtomen vara
vinglighet, smärta från nacken och ibland nedsatt
medvetandegrad, kramper, förlamning och beteendeförändring.

Vad kan man göra själv?

Gå igenom pälsen
För att minska antalet fästingbett är det bra om pälsen genomsöks efter varje promenad. Kamma noga
igenom pälsen, fästingen kanske inte har hunnit bita
sig fast ännu eftersom den vandrar omkring en stund
på kroppen innan den bestämmer sig för var den ska
fästa.
Ta bort fästingen
Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så
fort som möjligt. Risken att hunden får i sig smitt

ämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar.
Det är ingen mening att smörja eller badda något
på fästingen innan den tas bort.
•

Använd gärna en pincett eller en fästingborttagare.

•

Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt
och dra rakt ut. Försök att se till att hela fästingen
följer med.

•

Tvätta bettstället med desinfektionsmedel eller
tvål och vatten.

•

Efter några dagar kan en liten inflammation vid
bettstället uppstå. Då kan det klia och bli rött i ett
par dagar.

Ibland kan delar av fästingens käkparti eller främre
benpar blir kvar, men detta innebär vanligtvis inte någon ökad risk för insjuknande i någon av de fästingburna infektionerna. Om hunden tillåter kan de kvar

varande fästingdelarna ganska enkelt tas bort
med en pincett eller en nål, men det är inte
nödvändigt att göra det.

När bör veterinär uppsökas?

Om hunden får påverkat allmäntillstånd, feber,
är ovanligt trött, vinglig eller om led- eller muskelvärk upplevs bör veterinär uppsökas. Kom
ihåg att berätta om hunden fått fästingbett.

Fästingar utomlands

Ju längre söderut i Europa man kommer, desto
större är risken att hundar blir bitna av den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus).
Den bruna hundfästingen sprider flera allvarliga
sjukdomar, som babesios, monocytär ehrlichios
och hepatozoonos.

Hur hamnar fästingen på min hund?

När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen,
kanske på ett grässtrå och väntar på ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framförallt
möss och sorkar men även stora däggdjur samt
ibland också människor. Vår vanligaste fästing
(Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner
av rörelser i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag
i pälsen på den passerande hunden, varefter
den skär igenom huden med mundelen som är
försedd med hullingar för att fästa bättre och
börjar sedan suga blod.
Ovanstånde text är hämtad från anicura.se.

Områden där TBE är vanligare. Ovanför
Gävle visar inte kartan på några platser
där TBE förekommer.

Fakta om fästingen

Fästingen (Ixodes ricinus) finns i stora delar av
Sverige, men rikligast i södra delen. Samma sak
gäller Norge där fästingar framförallt finns i
söder och utmed kusten. I Danmark är fästingar
påvisade i hela landet. Av olika anledningar som
större rådjursstam och mildare klimat sprider
fästingarna sig allt längre norrut.

I vilken vegetation finns fästingar?

Fästingar finns främst i skog och i högt gräs.
Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser –
gärna lövskog med tät undervegetation.

När blir de aktiva?

De blir aktiva tidigt på våren, när det börjar bli
fyra till fem grader varmt på dagen. Säsongen
för fästingar brukar räknas från mars till november. Fästingens livscykel är 2-6 år, under
vilken tid fästingen utvecklas från ägg över
nymfstadier till vuxen parasit. I varje stadium
behöver den suga blod för att utvecklas vidare
men kan leva lång tid utan föda.

Illustration hämtad från fästing.nu

Vad finns det för preparat?
Tänk på att läsa om ett preparat innebär biverkningar för hunden eller att du
själv ska tänka på något – exempelvis att du behöver tvätta händerna efter hantering av hund som har fästingmedel på sig.
Förebyggande behandling

För att skydda hunden mot fästingar och därigenom mot de fästingburna sjukdomarna, kan olika
preparat mot fästingar användas. De preparat som har vetenskapligt dokumenterad effekt mot
fästingar är spot-on preparat som Frontline, tuggtabletter och halsbandet Scalibor som säljs via
apotek. De innehåller olika substanser med olika effekt på fästingen.
En del preparat har en avstötande effekt, vilket innebär att fästingen inte vill vandra över på hunden.
Andra preparat dödar fästingar som kommer i kontakt med huden. Vissa preparat, som exempelvis
Bravecto räcker hela säsongen och andra behandlingar behöver upprepas med några veckors
mellanrum.
Var noga med att läsa på om olika biverkningar och om du har möjlighet läs de senaste
vetenskapliga rapporterna som har kommit om just det medel du ämnar ha till din hund.
Det är viktigt att använda preparaten enligt tillverkarens anvisningar. Observera att några av
fästingpreparaten för hund är mycket giftiga för katt. Läs bipacksedeln noggrant innan hunden
behandlas.

Biverkningar av preparaten

Fästingpreparat kan ge upphov till biverkningar så som klåda, håravfall eller rodnad och i sällsynta
fall neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Om hunden skulle drabbas av biverkningar så
ska halsbandet avlägsnas eller ska hunden schamponeras om den har fått spot-on droppar.
Veterinär bör kontaktas vid behov, den bör även göra en biverkningsanmälan.
Ovanstående text är hämtad från Anicura.se

Medel som inte har vetenskapliga belägg för att de fungerar

Det finns även alternativa metoder, där det inte finns något vetenskapliga belägg för att medlet skulle fungera. Det är bland annat:
•
•
•
•
•
•

Bärnstenshalsband som ska skapa en statiskhet på hunden päls som fästingar tydligen skyr. Finns
för både lång- och korthåriga.
Öljäst som man ger till hunden
Att med blomdusch spruta en cocktail av olika hydrolat av örter på hunden innan man går ut.
Pulvret Xz som man kan ge i maten.
Tic-clip mot fästingar
En pendel som fästs vid hundens halsband. Produkten är laddad med bioenergi, som skapar ett
magnetfält runt husdjuret, vilket gör det svårt för fästingar och loppor att finna hunden.

Oster Kloslip minskar risken för
skador och förenklar din klovård!

Specifikationer:
- Två hastighetsinställningar
- Sladdlös
- Lågprofilslåsknapp
- Upp till 2 timmar batteritid
Ingår:
- 1 Laddningsställ
- 1 avtagbart Säkerhetskåpa
- 1 Sliptrumma
- 1 Slipsten
- 2 Slippapper

595 kr/st.

Beställ din Kloslip på www.brattpets.se

Vi finns även på:

Från vänster uppe: Foto av Lena Pietsch
Höger uppe: Foto av Anna Toft med Glenn
Vänster nere: Foto av Gunilla Nyman
Höger nere: Foto av Debora Jonsson med Alva

Uppe till vänster: Foto av Jan Hockart med Vicke Uppe till höger: Foto av Eva Flink Eriksson med Enzo
Nederst: Foto av Janne Pettersson

Våra styrelsemedlemmar presenterar sig
I det här numret: Anne Svensson och Jan Hockart

Jag heter Anne Svensson och är 41 år. Jag, mina
barn och våra hundar bor i Ljungryda utanför
Jämshög nere i Blekinge. Jag jobbar som truckförare på Volvo och sitter nu som ledamot i
Schnauzerringens styrelse efter nåt år som
suppleant.
Jag har två svarta
schnauzrar, Nova 3
år och Azza 9 månader, mor och dotter.
Det är mina första
schnauzrar efter att
ha haft större hundar
innan, schäfer och
rottweiler.

Jag valde schnauzer för att jag ville ha en mindre ras som det är lättare att ha flera av, som
kan följa med överallt och är självständiga.
Jag ställer ut mina hundar, annars är det mest
vardagsaktivering som gäller. Och så är de ju
mysiga familjemedlemmar.

#Anne Svensson

Jag heter Jan Hockart, och jag är pensionär
efter att ha drivit ett byggkonsultföretag i
närmare 30 år. Jag har framförallt arbetat med
projektledning.
Jag har en munter fyrbent kamrat som kallas
Vicke (Viking). Vi har samma hårfärg, men
han har lite mer hår än jag. Han är min tredje
schnauzer, ovh jag har haft två tidigare från
Tjustorp och Stall Hageby. Han blev min nya
kärlek efter att min hustru sedan 40 år gick bort.
Det var han som gav mig skrattet tillbaka.
Jag är engagerad utställare och trivs bland alla
entusiaster vid och i ringen. Det blir två månader
om året i husbil i Sverige och Europa. Förutom
det är jag engagerad i Karlskoga brukshundklubb,
där vi tränar bland annat lydnad och nosework.
Nu får jag chansen att arbeta i styrelsen som
suppleant och gläds att kunna bidra till rasens
fortlevnad och utveckling.

#J a n H o c k a r t

Är du frälst i schnauzer? Kan du InDesign?
Gillar du att skriva?
Vill du kombinera din kunskap och lust med ditt intresse och
samtidigt göra en insats för Schnauzerringen och medlemmarna?
Hör då av sig till Schnauzerbladets redaktör, som behöver hjälp
med layout och att skriva texter. Om du inte kan programmet men
vill hjälpa till med att skriva texter - så hör mer än gärna av dig ändå.
Kontakta: redaktor@schnauzerringen.se

VÅRYRA!

10%
medlemsrabatt
hela April
månad!
på
Klippmaskiner
Skär
Saxar

Välj den eller dom artiklar du
önskar beställa från
www.brattpets.se
Skriv namn &artikelnummer på
produkt/er
Skicka din beställning till
michael.rudkrantz@bratt-trading.se
Uppge rabattkod:
Schnauzer Våryra 2018
Uppge:
*Fullständigt namn
Adress
Mobiltelefon
e-post

Frakt 69 kr vid köp under 700 kr

* Erbjudandet gäller t.o.m 2018-04-30

Tools 4 professional grooming

Schnauzer som tävlar
ÅRETS HUND 2017
Agility Extra Large
1. Wellfiths Strike - Emilia Östlund			

41 p

Agility Large:
1. Velvet Dandys Motormouth Maybelle - Eva Larsson

51 p

Nosework:
1. Estellet´s Hedda Lovely - Helene Nordlöf 		

25 p

Arbetande/allround:
1. Estellet´s Hedda Lovely - Helene Nordlöf 		

57 p

Viltspår:
1. Argentas Karamelli - Boel Niklasson 			
2. Argentas Morrison - Monika Johansson			
3. Argentas Qlothilde - Monica Johansson			

57 p
25 p
17 p

Rallylydnad:
1. Argentas Giovanni - Maria Axelsson			
2. Estellets Hedda Lovely - Helene Nordlöf			
3. Wellfiths Strike - Emilia Östlund			
4. Chevrolets Just a Moonmint - Irene Pettersson 		
5. Delonnix Dinex – Lena Pietsch				
6. Argentas Qingston – Maria Axelsson			
7. Canine Connections Sarasota – Carolind Asplund

250 p
137 p
119 p
96 p
83 p
64 p
36 p

Lydnad:
1. Jussikias Arya – Sylvia Johansson			
2. Argentas Nigella – Sophie Hedberg			

40 p
20 p

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
Årets Valp 6-9mån
Hund				
1. Chelsey Saltus Ze Zahrabske		
					
2. Adiolas Isolde				
3. Argenta’s Raewyn			
					
					
Årets Utställnings Junior
Hund					
1. Skäggebols Viking Grå			
2. Elestorps Myrobalan			
3. Argenta´s Qlothilde 			
					
4. Adiola Isa Li				
5. Canine Connection’s Darling 		
Årets Utställningshund
Hund 				
1.Velvet Dandy’s Fafner			
2. Mohner’s Talisman			
3. Canine Connection’s			
Eugine
4. Argenta´s Kingsley			
5. Xocco Saltus Ze Zahrabske		
					
6. Elestorps Belle de Boksoop		

Ägare			
Färg		
Ulrika Hjort &		
p/s		
Monica Wogenius
Monica Wogenius
p/s		
Boel Niklasson,		
p/s		
Anki Thörnestad & 		
Susanne Rooth

Poäng
111p

Ägare			
Jan Hockart		
Heidi Drube		
Monica Johansson &
Boel Niklasson
Helen Spännar		
Veronica Ekberg 		

Färg		
p/s		
p/s		
p/s		

Poäng
51p
40p
36p

p/s		
s		

35p
30p

Ägare			
Veronica Lange		
Veronica Lange		
Veronica Ekberg 		

Färg		
s		
p/s		
s		

Poäng
241p
236p
221p

Maria Sundbom		
Caroline Spetz &		
Magnus Sporrek
Karin Åström		

p/s		
p/s		

211p
196p

p/s		

186p

45p
20p

Schnauzer som tävlar
7.Mohner’s Vega Valentina		
					
8. Velvet Dandy’s Katla			
9. Cegali´s Gibbs				
10. Elestorps Myrobalan			
11.Argenta´s Nigella			
					
12. Argenta’s Portman			
					
13. Argentas Qlothilde			
					
14. Chelsey Saltus Ze Zahrabske		
					
15. Canine Connection’s Darling 		
16. Argenta’s Phoenix			
					
17. Chevrolet´s Just A 			
Moonmint
Scarlights Galaxxa			
18. Argenta´s Qatniss			
Skäggebols Viking Grå			
19. Adiolas Isa Li				
20. Argenta’s Precious			
					
21. Argenta’s Pfeiffer			
					
22. Scandal Beautys Stella		
Von Dopping
22. Velvet Dandy’s Aithusa		
23. Aspängens Almarosa			
24. Argenta´s Morrison			
25. Adiolas Honeymoon			
25. Velvet Dandy’s Smaug		
Årets Utställningsveteran
Hund 					
1. Velvet Dandy´s Minerva
Sharpes
2. Skäggdoppingen My			
Empress Elara
3. Borodatij Djavol			
Graf Kaliostro				
Årets Uppfödare
Kennel					
1. Kennel Argenta			
					
					

Veronica Lange &
s		
Maria Borg
Veronica Lange		
s		
Jan Erik Östrand		
p/s		
Heidi Drube		
p/s 		
Sophie Hedberg &
p/s		
Caroline Spetz
Boel Niklasson &
p/s		
Ulrika Ubonér				
Monica Johansson &
p/s		
Boel Niklasson
Ulrika Hjort &		
p/s		
Monica Wogenius
Veronica Ekberg		
s		
Boel Niklasson &
p/s		
Nina Holmgren
Irene Petersson 		
p/s		

180p

Marika Zimmer		
Ida Björklund		
Jan Hockart		
Helen Spännar 		
Boel Niklasson &
Theres Björklund
Boel Niklasson &
Thomas Nargell
Marie Johansson		

p/s		
p/s		
p/s		
p/s		
p/s		

56p
51p
51p
50p
46p

p/s		

41p

s		

40p

Gunilla Sjögren		
Caroline Asplund
Monica Johansson
Ylva Medén		
Susanne Kjellsdotter

s		
s		
p/s		
p/s		
s		

40p
35p
26p
25p
25p

Ägare			
Maria Thim 		

Färg		
p/s		

Poäng
321p

Marie Johansson		

s		

175p

Boel Niklasson &
Ida Björklund

p/s		

76p

Ägare			
Birgitta Andersson
Boel Niklasson
Caroline Spetz

Färg		
p/s		

Poäng
32p			

Förare			
Lena Pietsch		
Caroline Asplund
Lena Pietsch		
Irene Pettersson		

Datum		
20171118		
20171203
20180107
20180127

Klass
Avanc
Nyb
Avanc
Avanc

176p
125p
120p
111p
101p
86p
81p
60p
61p
56p

Rallylydnadsresultat
Hundens namn				
Delonnix Dinex				
Canine Connections Sarasota		
Delonnix Dinex				
Chevrolets Just A Moonmint		

Poäng
88 p
88 p/ RLDN
86 p
90 p

Annonsera i
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Nästa nummer av Schnauzerbladet kommer ut i juni
...och tills dess - njut av våren och försommaren så länge!

Sponsorer
		

