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Fototävling!
Skicka in dina bilder på din
schnauzer

God Jul och Gott nytt år önskar Schnauzerringen!
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Ordförandes rader

Vi ifrån styrelsen hälsar er alla en
god jul och ett fantastiskt nytt år!

#K i k k i Tie s tö, o rd för a n de

Ronden
2016

I år genomförde Schnauzerringen vår inofficella
utställning Ronden på Vilsta Camping i Eskilstuna den 27 augusti.

Utställningen arrangerades traditionsenligt tillsammans med klubbarna för dvärgschnauzer,
pinscher, dvärgpinscher och affenpinscher, som
tillsammans med schnauzer är de raser som ingår i
specialklubben SSPK.
Schnauzerringen hade en skaplig anmälningssiffra på 13 stycken p/s och 8 stycken svarta. Det var
även någon schnauzer som deltog vid rallylydnaden som Dvärgschnauzerringen anordnade. Förutom vanliga utställningsklasser gick det att tävla i
klasser som gladaste hund och bästa svans .
Trots blåst och kalla vindar kikade solen fram lite
då och då under dagen. Både deltagande och besökande hundar, mattar och hussar var vid gott
humör.
Vi tackar alla som var med och bidrog denna trevliga dag och vi hoppas på ett lika stort, om inte
större, intresse nästa år. Vi vill även tacka alla våra
fina sponsorer.
Hoppas vi ses på Ronden i maj 2017!

#Id a Björ k l u n d

Foto: Kikki Tiestö

Resultat från Ronden
							
										

Schnauzer P/S 									

Tikar 									
Valpklass 4-6 månader		
Placering HP
Bästa valp		
BIR
BIM
BIS
BIS-valp
SE42976/2016 Night		
1
X
X (4-6 mån)				
X (4-6 mån)
Fire Artax’s Angels			
										
Valpklass 6-9 månader		
Placering HP
Bästa valp		
BIR
BIM
BIS
BIS-valp
Övrigt
102
SE13272/2016 		
3								Gladaste
Argenta’s Qandice										hund
												
103
SE13273/2016 		
2
X
Argenta’s Qatniss									
101

SE13276/2016 		
1
X
X (6-9 mån)			
BIS 1 (6-9 mån)
Argenta’s Qlothilde		
											
										

Hanar 									
Juniorklass 9-18 månader
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR junior BIM
BIS
BIS junior
105
SE42329/2015		
1
X
3		X			X
Argenta’s Phoenix
				

Nr. 101

106
DELTOG EJ									
										
Championklass 15 mån-Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS		
107
DELTOG EJ
								
108
SE60818-2012 		
2
X
4
Argenta’s Morrison							
109
SE14544/2012 		
1
X
2
Argenta’s Kingsley								
										
Veteranklass 8 år		
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS
BIR Veteran
BIS-veteran
110
S44294/2008 		
1
X
1		 X		 1
X		 X
Borodatij Djavol
Graf Kaliostro											

111

Tikar 									
Championklass 15 mån-Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS		
SE38217/2013 Argenta’s Nigella
1
X		 2					

112
DELTOG EJ									
										
Seniorklass 10 år--		
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS
BIS senior
113
S45984/2006 Velvet 		
1
X
1		 veteran		 1
Dandy ’s Storråda			
										
Uppfödarklass		
Bästa grupp
BIS uppfödargrupp
							
Argenta’s 105, 108, 109, 111
X		 X
						
										

Schnauzer svart 									

Hanar 									
Valpklass 6-9 månader		Placering HP
Bästa valp		BIR
BIM
BIS
114
DELTOG EJ									
										
Tikar 									

Valpklass 6-9 månader		
Placering HP
Bästa valp		
BIR
BIM
BIS
115
SE12297/2016		
1
X
X (6-9 mån)			
BIS 2
										

BIS-valp
Nr.115
BIS-valp
(6-9 mån)

Hanar 									
Championklass		
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS		
SE20480/2014 Skägg-		
1
X
1			 X
doppingens Joy ’s Fiano
By Dj				
			
116

117

Tikar
								
Unghundsklass 15-24 mån		
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS
Övrigt
SE22467/2015 Mohner’s		
1
X		 2				Bästa
Vega Valentina										svans		

118

SE53374/2014 Scandal Beauty ’s 		
2
Stella von Dopping											
												
Öppenklass 15 månader--		
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS		
119
SE43035/2014 Zirro’s Looking Novali
1								
										
Championklass			Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS
Övrigt
120
SE27356/2011 Velvet Dandy ’s Aura		
1
X		 1
X		 2
Bästa huvud 		
												och uttryck
										
Veteranklass 8 år--			
Placering HP
BHKL
BTKL
BIR
BIM
BIS
BISveteran
121
S22049/2007 Skäggdopping-ens		
1
X		3
veteran			2
My Empire of Europa				

Nr. 116

Nr. 120

Nr.104

Excellent 		
delas ut till hundar av mycket hög kvalitet.
			Prisrosetten är röd.
				
Very good
delas ut till hund som motsvarar rasstandarden
			
(riktlinjen för hur en schnauzer ska se ut). Blå rosett. 				
Good 			
			

delas ut till hund som är av bra kvalitet men har
lite brister. Gul rosett.

HP 			
(Hederspris)		

delas ofta ut till lovande unghundar alternativt välbevarade
hundar i veteranklassen. Lila rosetter.

CK			
			

får de hundar som tilldelats Excellent och som domaren anser vara 			
av championkvalitet (se nedan). Prisrosetten är gul/blå.

Certifikat		
(Cert)			
			

De som får Excellent och CK tävlar vidare i konkurrensklass om bästa
tik respektive bästa hane. Certifikatet delas ut till den tik respektive 			
hane som placerar sig bäst och inte redan är champion. Ingen rosett.

Champion 		
			
			
			

För att bli svensk champion måste man totalt ha vunnit tre certifikat för 			
minst två domare. Där måste minst en av vinsterna tillkommit efter 			
hundens tvåårsdag, då hunden är färdigväxt. En hund kan inte vinna 			
mer än ett champion. Rosetten är rosa.

För en hund som har fått CK finns det ytterligare klasser att tävla i:
BT KL(Bästa Tik)/
BHKL (Bästa Hanhund)
BIR 			
Den bästa hunden i en ras. Röd/gul rosett.
(Bäst I Rasen) 				
BIM 			
Den hund som inte vann BIR blir BIM. Vit/grön rosett.
(Bäst I Motsatt kön) 			
BIG 			
BIR tävlar nu vidare i sin rasgrupp, som förenklat
(Bäst I Gruppen)
delar in hundarna i deras användningsområden.
			Röd rosett.
BIS 			
Vinnaren av de tio olika rasgrupperna. Röd/vit rosett
(Best in Show) 				
Det internationella certifikatet. För att blir interCACIB (Certificat
nationell champion ska en hund ha fått 4 cacib
d’Aptitude 		
i 3 olika länder och det skall vara minst 1 år mellan
au Championnat
första och sista cacib. Prisrosetten är vit.
International
de Beauté)					
								
												

#Re n eé Öst r a n d
		
		 		 		 		
						
		

Utställning –
varför och hur
”Det finns också så mycket
annat att uppleva än just
själva utställandet”

– Syftet med hundutställningar är att
göra en bedömning och en värdering
av ett avelsarbete. Personligen tycker
jag också att utställningar är en stor
social bit, där man träffar andra med
samma intresse, säger domare och
schnauzerspecilist Carina Andersson
Rapp.
En hundutställning är ingen skönhetstävl ing, utan vad domaren bedömer är hur väl
hunden motsvarar den standard som finns
för varje ras. Rasstandarden slår fast hur till
exempel en schnauzer ska se ut för att på
bästa sätt kunna utföra den uppgift rasen
avlats fram för att utföra, till exempel vakta
eller jaga.
–
Vi domare utbildas i varje ras efter
den rasstandard som finns fastställd. Och
utefter den görs utbildningen. Det är ursprungslandet som bestämmer hur rasen ska
se ut, vilket i schnauzerns fall är Tyskland,
säger Andersson Rapp.
Rasstandarden beskriver i detalj idealhunden i varje hundras avseende storlek, färg,
kroppsbyggnad, benställning och så vidare.
Den hund som domaren anser ligger
närmast idealet vinner. I standarden anges
rasspecifika fel och diskvalificerande fel, till
exempel otillåten färg eller bettfel (Hundutställning – så funkar det, skk.se).

Domare Carina Andersson Rapp

–
Utställning handlar om tre saker.
Dels hur väl en hund uppnår rasstandarden och dels hur dess mentalitet är.
I sista ändan handlar det också om att
presentera sin hund på ett fint sätt utefter rasstandarden. Att den är ren, snygg,
välvårdad och har god kondition och
hälsa, förklarar Carina Andersson Rapp.

Hur går då en utställning till?

Hundraserna är först indelade i olika
grupper och det finns tio grupper. Grupperna är uppdelade efter de sorters arbetsuppgifter som hundarna är avlade
för.
Schnauzer ingår i grupp 2, vilken är en
stor grupp där de flesta raser har använts
och används som vakt- och herdehundar.
I gruppen finns också boskapshundar,
gårdshundar och idag populära brukshundar. På de större hundmässorna som
MyDog i Göteborg delas de tio grupperna
upp på de olika mässdagarna. Exempelvis ställs schnauzer ut under 7-8 januari,
trots att mässan börjar redan den 5 januari.
Carina Andersson Rapp beskriver att
hundarna tävlar i var ras för sig i olika
klasser. De klasser som finns valpklass,
juniorklass, unghundsklass, öppen klass,
championklass och veteranklass. I ett

senare skede blir det en konkurrensbedömning
mellan olika klasser.
–
Som domare gör man en kvalitetsbedömning. Utefter den är det fråga ifråga vad
hunden får för kvalitetspris. Därefter blir det
konkurrensbedömning. Då placerar domaren
de främsta fyra hundarna. Och de hundar som
premieras med championkvalite går vidare till
bästa hane och bästa tik-klass.

Viktigt med regler

Alla hundar som är registrerade på SKK har
möjlighet att ställa ut.Den som ställer ut
sin hund ska ta del av vilka regler som finns.
Svenska kennelkluben (SKK) har gett ut ett
regelhäfte (http://www.skk.se/sv/HKK/
Utstallningar/Regler-och-riktlinjer/Utstallnings--och-championatregler/). Det finns
även beskrivningar på de olika regionala
kennelklubbarnas hemsidor, som organisatoriskt ligger under SKK. Carina Andersson Rapp
kommenterar:
–
För utställningar är det väldigt viktigt
med regler. Regelhäftet är bra för att ta reda
på vad som gäller. Bland annat att man inte
får bete sig hur som helst och att hunden
har förutsättningar att den kan uppföra sig.

Schnauzerns utveckling

Carina Andersson Rapp beskriver att
hundutställningar har funnits i över
hundra år, där SKK arrangerade sin
första utställning 1891. Generellt tycker
hon inte att schnauzern har förändrats
sedan de började att ställas ut.
–
Förutom att det går mode i hur
man trimmar, är det mest att schnauzern har blivit mentalt bättre. Den är
socialare och trevligare nu. De svarta
schnauzrarna har förändrats både
exteriört och mentalt, vilket jag vill betona är mycket, mycket positivt.
Slutligen vill Carina Andersson Rapp
tillägga att alla utställare ska veta att
de har med sig exakt samma hund hem
som de kom dit med.
–
Även om hunden inte fick bästa
pris har hunden inte förändrats eller
blivit förstörd på något sätt. Din älskling är fortfarande världens bästa hund
som vanligtvis skitar ner sig i skogen,
leker och myser med dig i soffan. Det är
bra att komma ihåg när man ställer ut.

#Emm a Söde r b l om

Schnauzer som tävlar
Tävlingsresultat inkomna 20160301-20161031
Rallylydnad
Hund / Förare				Datum				Klass		Poäng /pris
Scarlight´s Luna / Lise-Lott Jacobsson
20160910/Höganäs		
MKL		
77 p/ RLDM
Cegalis Benelli / Lena Pietsch		
20160814/Marks BK		
Avanc		
83 p
Argentas Yellowstone / Maria Axelsson
20160806/Örebro		
Avanc		
99 p
Argentas Yellowstone / Maria Axelson
20160806/Örebro		
Avanc		
86 p/RLDA
Argentas Yellowstone / Maria Axelsson
20160720/Storfors		
Avanc		
100p
Argentas Yellowstone / Maria Axelsson
20160720/Storfors		
Avanc		
89p
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160611/Höganäs		
MKL		
94p/RLDM
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160514/Åhus		
MKL		
80p
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160514/Åhus		
MKL		
77p
Keeriis Arac / Jenny Öhnander		
20160618/Järvsö		
NKL		
74p/RLDN
Keeriis Arac / Jenny Öhnander		
20160618/Järvsö		
NKL		
96p
Keeriis Arac / Jenny Öhnander		
20160612/Njurunda		
NKL		
88p
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160606/Katrineholm
MKL		
96 p
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160606/Katrineholm
MKL		
86 p
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160511/Storfors		
MKL		
89p
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160511/Storfors		
MKL		
88p
Argentas Izendia / Eva Medin		
20160507/Ånge		
Avanc		
87p/RLDA
Argentas Izendia / Eva Medin		
20160507/Ånge		
Avanc		
89p
Argentas Izendia / Eva Medin		
20160505/Karmfors		
Avanc		
98p
Svartpepparns Bam-Bam/
Alexandra Nirsjö				20160507/Malmö BK		MKL		100 p
Svartpepparns Bam-Bam/
Alexandra Nirsjö				20160507/Malmö BK		MKL		91p
Svartpepparns Bam-Bam/
Alexandra Nirsjö				20160505/Hässleholm BK
MKL		95p
Svartpepparns Bam-Bam/
Alexandra Nirsjö				20160312/Åhus BK		MKL		94p
Svartpepparns Bam-Bam/
Alexandra Nirsjö
			
20160312/Åhus BK
MKL
99p
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160424/Helsingborgs BK MKL		
78p/RLDM
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160312/Åhus BK		
MKL		
88p
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160312/Åhus BK		
MKL		
74p

Lydnad
Hund / Förare				Datum				Klass		Poäng /pris
Jussikias Arya / Sylvia Johansson		
20161023/Ängelholm		
1 		
142,5/2
Jussikias Arya / Sylvia Johansson		
20160929/Varberg		
1		
150/2
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160821/Laholm		
2		
179,5/1
Jussikias Arya / Sylvia Johansson		
20160814/Oskarström
1		
179,5/1
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160611/Höganäs		
2		
178,5/1
Jussikias Arya / Sylvia Johansson		
20160519/Varberg		
1		
177,5/1
Scarlights Inka / Karin Fjellström		
20160507/Laholm		
2		
175/1

Agility
Hund / Förare				Datum				Klass		Poäng /pris
Trolljäntans Black Biscuit/			20160514/Vallentuna		Ho2		7/32
Madeleine Zeller
Trolljäntans Black Biscuit/
Madeleine Zeller				20160514/Vallentuna
Ho2		4/30

Schnauzer som tävlar

Tävlingsresultat inkomna 20160301-20161031
Forts. Agility
Hund / Förare				Datum				Klass		Poäng /pris
Svartpepparns Bam-Bam/			20160417/Råådalen		ag1		4 (Pinne 1)
Alexandra Nirsjö
Svartpepparns Bam-Bam/			20160417/Råådalen		ag1		7
Alexandra Nirsjö

Brukspår
Hund / Förare
			
Argentas Izendia / Eva Medin

Datum			
20160522/Umeå

Klass		
Lägre		

Resultat
511p/uppflyttad/1.a plac

Viltspår
Hund / Förare				Datum			Klass		Poäng /pris
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160908		
Öppen klass 1.pris/SVCH
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160808		
Öppen klass 1.pris
Argentas Giovanni / Maria Axelsson		
20160710		
Öppen klass 1.a pris

Då var det dax att skicka in era resultat till
”Årets Hund 2016”!
Information om hur ni går till väga hittar ni bl.a. på Schnauzerringens hemsida
schnauzerringen.se (Se under Snabbmenyn till höger, klicka på Årets hund).
Årets hund är som bekant en utmärkelse för de hundar som varit ute och tävlat
under år 2016. Den hund som får ihop mest poäng i varje kategori vinner.
Fr.o.m. 2017 kommer det att vara nya regler inom bl.a. rallylydnad och lydnad. Vi
kommer därför att ändra våra statuter, och beslut om de nya statuterna kommer
att tas på årsmötet. Vi har även fått in synpunkter på övriga kategorier och det
kommer att bli lite ändringar även där. Det är ju svårt att göra alla nöjda, men vi
gör så gott vi kan! Statuterna kommer att ligga på hemsidan och i
Facebook-gruppen så de som inte har möjlighet att närvara på
årsmötet kan ge synpunkter.
Lycka till!

#S o f i a K a r l s s o n

Schnauzer som tävlar

Ett stort GRATTIS
till SSPK:s klubbmästare i Lydnad samt Rallylydnad 2016
Anneli Wittenberg med sin schnauzer Argenta´s Idalee
som tog båda titlarna!

Glöggpromenad 2016

Den 26/11 2016 gick den årliga glöggpromenaden på västkusten av stapeln i Falkenberg på
Falkenbergs brukshundklubb. Detta var den 12:e gången som promenaden genomfördes.

22 hundar med mattar och hussar slöt upp och gick på en gemensam promenad på Skrea strand.

Efter promenaden samlades vi
på Klubben för att umgås och
äta risgrynsgröt. Vi hade även
lotteri och alla fick var sin vinst
som sponsrades av Maria Thim
och Renée Östrand.
På återseende nästa år.

#S y l v i a Jo h a n s s o n
Foto: Sylvia Johansson

Hejsan alla härliga medlemmar i Schnauzerringen!
Ida Björklund, 31 år, bor i lilla Hedemora
i Dalarna och jobbar som personlig assistent om dagarna. Sitter som suppleant i
styrelsen sen 2014.

Mitt namn är Sofia Karlsson, jag är 42 år
ung, jobbar som sjuksköterska och bor
utanför Ronneby i Blekinge. Jag sitter som
ledamot i styrelsen och har gjort det sedan 2013.

Jag har två stycken peppar & salt schnauzrar hemma, Kolja 9år (Borodatij Djavol Graf Kaliostro) som jag samäger med
Boel, sen har jag Greta 10,5 månad (Argenta´s Qatniss). När vi inte är på utställningar så är vi ute i skogen och håller på
med viltspår annars är dom med oss som
vilka familjemedlemmar som helst.
Jag kom i kontakt med rasen när min mor
köpte sin första Schnauzer och fastnade
direkt efter att ha haft Leonberger, Flatcoated retriver och Amerikansk cockerspaniel. Så i mitt hus är det nu en gång
Schnauzer alltid Schnauzer.

#Id a Björ k l u n d

Jag har två skägg som förgyller min vardag! ”Sigge” (Elestorps Sigismund, snart 6
år) och ”Asta” (Elestorps Astrakan, 3 år)
som jag är fodervärd åt. Jag ställer ut dem
väldigt mycket både i Sverige och våra
grannländer, men försöker även att hitta
på andra saker med dem som tex agility, rallylydnad, lydnad, viltspår och DW
(dragweight). De är även två helt underbara familjemedlemmar som får hänga
med oss överallt.
Vet inte riktigt om jag valde rasen, tror
mer det var rasen som valde mig! Fick
förfrågan av deras uppfödare (som jag då
jobbade ihop med) om att bli fodervärd åt
Sigge, och på den vägen är det. Ett beslut
jag aldrig kommer att ångra!

#S o f i a K a r l s s o n

Nu är det dags att beställa
Schnauzerringens kalender
för 2017!

B e s t ä l l n i n g s i n f o r m at i o n
• Pris per kalender: 150 kr
• Skicka er beställning med namn, adress och antal
kalendrar till Lena Lindberg på kassor@schnauzerringen.se
• Betala på schnauzerringens postgironummer 15 12 18-5
• Glöm inte skriva namn och märk inbetalningen
med ”kalender”.

Exempelbild

Fototävling!
Skicka in dina bilder på dig och din schnauzer
Inför varje nummer väljer vi ut ett foto som får pr yda framsidan av
						nästa Schnauzerbladet!
Schnauzerringen behöver skapa ett fotobibliotek
med bilder av våra hundar. Vi skulle därför bli ytterst
tacksamma om ni medlemmar skickar in foton på
era älskade skägg.

God Jul
&
Gott Nytt
År

Till alla
valpköpare
& vänner
önskar Kennel

Canine Connections
www.canineconnections.se

God Jul & Gott nyttÅr
önskar Kennel Cubits
/Tove och Carola

Våren 2017 väntar vi valpar...
Notis om årsmötet för
Schnauzerringen
			
			
					

När: 12 februari 2017

			
Plats: I Stockholm, uppgifter om närmare exakt
				
var annonseras senare på schnauzerringen.se
				samt Schnauzerringens Facebook-sida.
			Motioner till årsmötet ska vara inskickade till
				
styrelsen senast den 1 januari.
				
					Med vänliga hälsningar,
				
			
Schnauzerringens styrelse

Schnauzerringens sponsorer

