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Trots att knappt ena halvan av året har gått 
är det ändå dags att börja skicka in bilder 
till 2018 års Schnauzerkalender! 

Schnauzerbilder ska pryda hela kalendern 
så skicka gärna in bilder från olika årstider 
och situationer. 

Fotona behöver vara minst 2880 x 2160 
pixlar, gärna mer men inte mindre. 

Maila in era foton till:
kalender2018@schnauzerringen.se

Skicka in era foton till Schnauzerkalendern 2018!

Hej alla schnauzerälskare!

#K ik k i Tie s tö



                 

Ronden 2017 genomfördes på 
Vilsta Camping i Eskilstuna den 14 
maj. På morgonen hängde regnet i 
trädtopparna och ett par droppar kom, 
men sen klarnade det upp och blev en 
jättefin dag. 

Antalet anmälda hundar i år var 24 st, 
12 svarta och 12 p/s. Årets domare var 
Wera Hübenthal och ringsekreterare 
var Ann-Sofie Laninge och Ammie 
Hultin. Tre stycken väldigt glada och 
trevliga tjejer!

Förutom de vanliga utställnings-
klasserna fanns allsköns klasser som 
exempelvis Dagens vackraste huvud 
att ställa upp i. 
 
Stort grattis till alla deltagarna för era 
fantastiska hundar, och ett extra stort grattis 
till årets vinnare! Tack även till våra givmilda 
sponsorer som skänkte så många fina priser. 
Fler bilder finns både på Schnauzerringens 
hemsida och Facebookgrupp.

Ronden 2018 kommer att vara på samma 
plats och datumen som ni redan nu kan   
planera in i er kalender är 10-11 maj! 

Hoppas vi syns då!

#Sof i a K ar l s s on &
Ida Björ k l und

Ronden
2017

Barnhandlers som var lika duktiga och fick dela på förstapriset. 
Domare: Boel Niklasson

Busjunior som helst ville leka med domaren

Några av våra funktionärer som hjälpte till att organisera årets Ronden. 
Från vänster: Ida Björklund och Anne Svensson 

          BIR Argenta´s Qlothilde

BIS 1 Skäggdoppingens My Best 
Champagne

BIS 1 Borodatij Djavol Graf Koliostro (p/s)
BIS 2 Velvet Dandy´s Fafner (sv)

BIR-valp & BIS-valp (6-9 mån)
Chelsey Saltus Ze Zahrabske



Nosework i Göteborg

Under mars och april månad har fyra 
schnauzrar gått fortsättningskurs III 
i Nosework. Samma gäng gick kurs II 
i höstas, och då deltog ytterligare en 
schnauzerdam. 

Under den här kursomgången blev 
det större sökområden och kluriga-
re ställen att finna doftkällan på. 
Förutom eucalyptus introducerade 
hundskolefröken även lagerblad 
som doft att söka efter. 

Vi avslutade kursen med en tävling 
för att känna på hur nos och nerver 
klarade av en sådan situation.

Efter den här kursen är vi alla väl 
preparerade för tävling! 

#Emm a Söde r b l om

Tur är väl att vi nosade bättre än vi hur ställer upp oss! 

Spända skägg på skolgården 
innan lektionen börjar. 

Mynta sitter vid sin bänk och 
väntar på sin tur att få söka.

Från vänster på båda fotona: Emma & Snusa, Björn & Evald, Ann-Sofie & Mynta och Margareta & Sixten .

En lördag i mars tog tjugo hundar sina 
hussar och mattar på en trevlig 
promenad runt Hagaparken. Det var en 
uppskattad promenad i fin omgivning. 

Schnauzerpromenad i Hagaparken i Stockholm

Har du gjort något 
med din schnauzer som du vil l 

berätta om? 

Schnauzerbladet vil l  gärna ha in texter och 
bilder från er medlemmar om vad ni gör 

med era schnauzrar. 

Skicka din text/bild ti l l : 
redaktor@schnauzerringen.se

 



Vad innebär höftledsdysplasi?

Höftledsdysplasi (HD) är ett samlingsnamn 
för defekter i de organ (skelett, ligament, 
ledmuskulatur osv) som tillsammans utgör den 
biomekaniska strukturen i höftleden. Valpar, till 
skillnad mot människor, föds praktiskt taget 
alltid med friska leder; defekterna uppträder 
efter födseln. I grunden ligger då en nedärvd 
”svaghet” som gör att organutvecklingen hos 
drabbade individer påverkas starkare av ”icke- 
optimala” faktorer i uppväxtmiljön.

Svenska Kennelklubbens (SKK) höftscreening 
ska följa en internationell standard, bestämt 
av organisationen FCI, där man gör en samlad 
bedömning av höftens kvalitet utifrån flera 
kriterier; ledskålens djup, passformen mellan 
skål och ledkula, eventuella skador i ledytorna, 

subluxation (”slapphet”, dvs hur väl leden hålls 
samman av ledbanden), pålagringar (artros), 
och så vidare. Resultatet kokas ihop till ett 
betyg i en femgradig skala, från A till E, där A 
är en korrekt led, B har smärre avvikelser från 
korrekt, men ger ingen risk för framtida men 
hos hunden. Grad C har markerade avvikelser, 
med viss  sannolikhet för men, medan D och 
E har defekter som kommer att ge besvär 
(smärta, hälta).

Statistiken visar en förhöjd risk för dysplasi 
när hundar med C, D och E-höfter använts i avel; 
den ursprungliga graderingen siktade på att A 
och B ska ha ”avelskvalitet” med avseende på 
höftlederna. Det är alltså viktigt att proceduren 
och avläsningen hålls konstant över tid, ”ribban 
ska ligga på samma ställe hela tiden”, annars 
kan vi inte jämföra avelsgenerationerna bakåt!

Hur ”får” hunden HD?
Viktigt att tänka på för den lilla valpen
Skadorna uppstår under valpens första 

månader,  framför allt genom överbelastningar. 
Det innebär att övervikt är en riskfaktor och  
valpar ska hållas slanka (men inte magra); 
låt aldrig mat stå framme. Hala golv är 
en annan faktor där valpar som halkar 
löper risk att skada ledernas broskytor, 
samtidigt som ligamenten översträcks. 

Under uppväxten är det viktigt 
att valpen får en varierande motion 
på växlande underlag med bra fäste  
(”valpbus”, klänga, klättra, gräva, 
balansera, rulla runt......). Däremot ska 
man vara sparsam med jaktlekar, typ 
kasta pinnar, tillsammans med valpar och 
unghundar.

Eftersom slapphet i ledband och 
ledmuskulatur är en riskfaktor för följdskador 
är det viktigt att hunden kan bygga upp en bra 
muskulatur kring rörelseorganen. Alldeles för 
många hundar har dålig ”kondis”. Även om de 
ligger på rätt normalvikt, så är det löst hull i 
stället för muskler.

Foder och motion viktigt i sammanhanget
Fodersammansättningen och hur fodret ges 

har stor betydelse. Även ämnesomsättningen 
påverkar ledernas utveckling under hela 
uppväxtperioden. Återigen handlar det om 
att ge den växande hunden tillräckligt med 
rörelsestimulans, så att den förbränner, och 
därmed äter tillräckligt av protein och fett som 
ska till för celluppbyggnaden. 

Om hunden rör sig för lite, och lägger på 
hullet, så brukar det bli att man ger ett foder 
med mindre energi, men då är man inne i 
en negativ spiral som leder till störningar i 
ämnesomsättningen. Det har exempelvis visats 
att torrfoder som ges fuktigt korrelerar med lägre 
tendens till höftledsskador hos unghund. Det är 
inte konstigt; hundens matsmältningsapparat är 
konstruerad för att ta tillvara alla de nödvändiga 
ämnena med en fukthalt i maten på ca 60%. Så 

även om fodret innehåller allt som behövs, kan 
inte hunden tillgodogöra sig det fullständigt i 
torrt skick.

Vad innebär det för Schnauzer?

Sedan år 2000, då den internationella 
standarden infördes här,, har andelen 
Schnauzer med bedömning ”C” ökat kraftigt, 
samtidigt som A-höfterna minskat, se diagram. 
Tidsperioderna 01_03 osv betyder ”from 2001 
tom 2003”, osv.

Eftersom förmågan att utveckla korrekta 
leder delvis beror på egenskaper som nedärvs, 
både från föräldrarna och från tidigare 
generationer, är det viktigt att höftstatusen 
kontrolleras i flera led. Det räcker därför inte 
bara att se på föräldrarna, man bör även göra en 
utvärdering av syskon för att få en god bild av 
hur ”stark” föräldrarnas nedärvningsförmåga 
är. 

När det handlar om egenskaper som styrs 
av flera gener, som höftledernas utveckling, 
så blir parningsresultatet beroende av det 
statistiska utfallet. Man kan då inte förlita sig 
på kvaliteten hos en enstaka hund i en kull utan 
bedömningen måste bygga på flera individer i 
kullen. I dag är det lite för få schnauzer som 
röntgas (har sjunkit från drygt 30% till 20 à 25%) 
för att ge korrekt bild av nedärvningsförmågan 
hos föräldrarna.
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Andelen HD-fria parningar (dvs båda 
föräldrarna är A eller B) pendlar mellan 60 och 
90 procent årligen, se diagram. Det betyder 
att det periodvis används en stor andel HD-
belastade föräldrar, vilket får genomslag i en 
stadig ökning av HD-frekvensen. Det visar sig 
att en del av uppfödarna är mycket noga med 

att använda HD-fria avelsdjur, medan andra inte 
tar det på allvar. Tyvärr blir effekten att det som 
några bygger upp, raseras av andra.

Med de två färgvarianterna som sällan korsas, 
har Schnauzern två mycket små genpooler; 
avelsbasen för var och en är kritiskt liten. För att 
inte förlora ytterligare genetisk variation, måste 
man söka avelsdjur i populationer som inte 
hittills förekommer i svensk avel. Vidare måste 
man bättre utnyttja möjligheten att avla mellan 
färgerna. Om vi jämför med Pinschern, så är 
registreringstalen lika eller till och med något 
mindre än hos Schnauzern, men genom att 
båda pigmenteringarna blandas, plus import av 
obesläktade avelsdjur,  har pinscheruppfödarna 
lyckats få upp avelsbasen till över det kritiska 
talet 100 nya valpar per år.

Hur är det med tillförlitligheten 
i HD-bedömningen?
Efter en genomgång av avelsresultat för 

nitton raser (totalt drygt 90 000 röntgade 
hundar) kan jag konstatera att det finns en 
pågående ”inflation” av HD i samtliga raser, 
trots ett högt selektionstryck på avel på HD-

fria föräldrar. Problemet ser ut att vara resultat 
av minst två systematiska felkällor som gör att 
allt fler hundar bedöms som C och D. SKK har 
informerats om problemet, både från SSPK och 
från annat håll.

...och hur påverkas Schnauzern av 
det?

Den observerade ”inflationstakten” kan 
dock inte förklara hela den försämring 
som ses hos Schnauzern i Sverige sedan 
år 2000. Märkligt nog finns inget i 
försäkringsstatistiken som tyder på någon 
ökning av kliniska fall av höftledsfel i rasen! 

Till dess att systemfelen hittats och 
åtgärdats kan det vara nödvändigt att 
tillfälligtvis godta avel på enstaka hundar 
som bedömts ha C-höfter. De bör dock falla 
efter fria föräldrar och en ”C-hund” skall 
bara paras med en ”A-hund”.

Hur bör uppfödare, rasklubb och 
hundägare tänka om HD?

Det är mycket svårare att bygga upp 
en god egenskap än att rasera den. Med liten 
avelsbas så ökar svårigheten mycket snabbt 
att hitta friska avelsdjur; det är nu man har 
chans att bryta trenden. En ”ny” riskfaktor är 
de uppfödare som struntar i rasklubbens krav 
på friska höfter. Så länge det inte handlar om 
obligatoriskt avelsprogram är det fritt fram att 
”runda” klubbens mål och hävda att man ”följer 
SKK och lagen”. Kanske en öppen redovisning av 
uppfödarnas HD-resultat kan sätta press på de 
som slarvar? Samtidigt visar man valpköparna 
att deras medverkan är viktig, eftersom röntgen 
sker  vid ca 18 månaders ålder.

Den ”vanlige” hundägaren har ett ansvar för 
”sin” ras; de allra flesta har i dag noga funderat 
igenom sitt rasval. Kommunikationen mellan 
rasklubb, uppfödare och valpköpare är grunden 
för en sund avel. 

#Bo do Bäckm an
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Andel	HD-fria	parningar
Schnauzer

Höftledsdysplasi (hd) är en felaktig utveckling av 
höftleden som sker under hundens uppväxttid. 
Det blir en dålig passform mellan lårbenshuvudet 
och ledskålen i bäckenet som i sin tur ger en slapp 
led = dysplasi.

Både arv och miljö påverkar HD
Hd är betingat av såväl arv som miljö. Avel har 
en stor betydelse för utvecklingen av sjukdomen 
men andra viktiga faktorer är hundens uppväxt, 
motion och utfodring. Valpar/unghundar ska 
belasta sina ben, där styrkan i benet (skelettet) 
avgörs av den belastningen som benet får. Att 
röra sig fritt i skog och mark för en successiv 
uppbyggnad och koordination är det bästa. 

Lek med andra hundar bör ske i kontrollerade 
former, då valpen/unghunden själv inte tänker 
på att den behöver vila. Lagom med motion 
stimulerar, överdriven bryter ner. Utfodring 
påverkar också utvecklingen. En överviktig hund 
får en ökad negativ belastning på lederna. Fel 
foder kan också göra att hunden växer för mycket 
och för snabbt.

Att tänka på som uppfödare
Det som jag tycker är viktigast att tänka på vid val 
av avelsdjur (gällande hd) är att se till hela kullen 
och inte bara en individ. Det är inte ovanligt när 
man söker på statistik i olika raser/kennlar att 
endast det tänkta avelsdjuret har registrerat 
röntgenresultat. 

Vad ger det oss för 
information? 

Säg att av sex valpar har 
vi ett avelsdjur som har A, 
resten är inte röntgade. Vi 
väljer att avla vidare. Om 
vi hade röntgat alla och 
det visade sig bli totalt 
1st A, 1st B 2st C och 2st 
E? Hade vi då fortfarande 
valt att avla vidare på den 
individen eller gjort om den 
kombinationen? 

Vi måste se helheten!

Att tänka på som rasklubb
Informera och trycka på att fler röntgar sina 
hundar. Jag skulle kunna tänka mig att alla 
medelstora och stora raser inom SKK/SBK skulle 
ha känt röntgenresultat och att det därefter finns 
olika rekommendationer hos olika raser om vilka 
avvikelser som är godkänt att avla på.

Att tänka på som hundägare
Jag brukar säga att det finns tre anledningar till 
att röntga sin hund.

1. Att som hundägare veta hur jag kan belasta,  
 förebygga och ta hand om min hund på   
 bästa sätt.

2. Ge uppfödaren en möjlighet att utvärdera   
 individen/kullen/kombinationen.

3. För att främja rasens hälsa och utveckling.

#L i nda Se ge rdah l 
l e g .  d j u rs j uk vårdare
Göte b o rg s D j u r k l i n i k



 
 
 
 
 
 

som avviker från den ursprungliga typen 
riskerar att förstöra något. Schnauzern 
håller sig nära uridealet, vilket är positivt.   

Valpen och dess miljö
Ingen valp föds med dåliga höfter. Därmed 

är bland annat valplådans underlag en viktig 
faktor. Det ska vara mjukt och sviktande. 
Valpen måste få använda ben och ligament 
på rätt sätt. 

En hund som är genetiskt känslig utvecklar 
kanske inte HD om den får växa upp i en 
skonsam miljö. Men en hund som har denna 
känslighet och som arbetar mycket hårt och 
dessutom är överviktig kan lättare utveckla 
HD. 

Tidig kastrering kan påverka
Detsamma gäller hundar som kastreras 

alltför tidigt. Kastrationen påverkar nämligen 
hormonbalansen så att benplattorna inte 

Irene Berglund är husdjursagronom, 
och jag ville veta hennes syn på 
höftledsdysplasi. 

Vad gör förresten en 
husdjursagronom?  

Man arbetar för att lantbrukets djur 
ska må bra och producera bra. Numera 
ingår också häst, hund och sällskapsdjur 
i arbetsuppgifterna. Man tillämpar sina 
kunskaper om djurens funktion och behov, 
men även om hur lantbruket ska producera 
livsmedel på ett hållbart sätt. Fokus ligger 
på praktisk husdjursskötsel, utfodring 
och nutrition, beteende och avel. Man blir 
husdjursagronom efter 4,5 års utbildning vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Hur uppstår HD på hundar?  
Det finns en genetisk sårbarhet som styrs 

av många gener. Det kan vara tusentals gener 
som tillsammans skapar ledhåla, kapsel, 
kula och ligament. Om det blir för många 
minus bland de här faktorerna riskerar 
hunden att utveckla HD. Också miljön har 
betydelse, och alltså är det mycket som 
inverkar. Man brukar säga att HD är polygent 
eller multifaktoriellt. 

Så inverkar till exempel hundens vikt. 
Man vet att stora kraftiga hundar har större 
problem. Tunga raser som mastiff, men 
också mops och engelsk bulldog, har större 
benägenhet att få sämre höfter. De har också 
ont av sina dåliga höfter. Det finns alltså 
hundar som är för tunga för sitt eget bästa. 
Överviktiga hundar utvecklar oftare HD. 

Å andra sidan har vi hundar som påminner 
om vargen, som rör sig rinnande, är 
långsträckta och har vägvinnande steg. Allt 

sluts som de ska utan skelettbenen fortsätter 
växa. 

Hur påverkar HD vår ras?  
Man får fråga sig hur stora kliniska 

problem våra schnauzrar har och hur många 
som har problem. De hundar med c-höfter 
som inte har kliniska problem kan ha andra 
egenskaper som är genetiskt värdefulla. Att 
ta vara på dem är viktigt för rasen, även om 
de har c-höfter. 

Raserna har inte råd att utesluta c-hundar, 
eftersom vissa populationer är alldeles för 
små. Om en hund exempelvis inte har rätt 
öronform, ögonfärg eller teckning men har 
bra höfter kanske vi under en period får ta 
med dessa i aveln ändå för att öka mängden 
avelsdjur i populationen. Så kan vi bevara 
den genetiska variation som fortfarande 
finns kvar. 

Hur ska rasklubb och uppfödare 
agera? 

Rasklubbens avelsrekommendationer och 
uppfödarnas avelsval gynnar funktion och 
hälsa och måste gå före utseende. En hund 
ska vara kliniskt frisk, funktionell, rastypisk 
och vacker. I den ordningen borde man avla. 
Resultat från utställningar borde inte få 
styra hur raserna ska bevaras och utvecklas.  

Och teoretiskt sett kanske vi behöver 
korsa in en annan ras. Det betyder inte att 
det ska ske i mer än under en period för att 
öka den genetiska variationen. Därefter kan 
man återgå till att göra snävare avelsurval.  

Man ska tänka på att avla på egenskaper 
istället för att inavla. Vill man till exempel 

ha en längre nos, ska man avla på en 
obesläktad individ som har den egenskap 
man eftersträvar, i detta fall en lång nos.   

Är det något man kan göra som 
vanlig hundägare?  

Man ska tänka på att hålla hunden i lagom 
vikt, att man ser till att den är aktiv, tränad 
och musklad. Hunden ska motioneras på ett 
vettigt och varierat sätt. Har hunden d-höfter 
eller dåliga c-höfter måste man ta hänsyn till 
det och till exempel inte träna höga hopp. 
Men det viktigaste är att hunden inte är 
överviktig. Man ska också undvika kastrering 
om det inte är medicinskt motiverat.  

Ur Irenes synvinkel är den genetiska 
variationen inom en ras viktigast. Och hon 
avslutar med att man inte ska ”kasta ut 
barnet med badvattnet”, det vill säga avstå 
från att avla på c-hundar som har andra 
goda och eftersträvansvärda egenskaper. 
Det gäller i synnerhet nu när vi inte riktigt 
vet vad det beror på att c-grad i höfterna har 
ökat hos schnauzern. 

Irene tipsar om länkar där du 
kan läsa mer om Hd

kennelklubbens hemsida: 
www.skk.se/uppfodning/halsa/
halsoprogram/kontroll-av-leder/  

Sida på engelska om HD:
healthyandhappydog.wordpress.com/
hip-dysplasia/  

  
  #Emm a Söde r b l om



Och vad gör avelskommittén?  
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 fjärde år. Resultatet 
från vårt RAS - arbete har gett oss värdefull information om vad vi måste arbeta mer med i avelsarbetet de 
kommande åren.  Vi går också fortlöpande genom schnauzerns Mentalbeskrivningsresultat (MH), beteende 
- och personlighetsutveckling (BPH) samt sjukdomsstatistik från försäkringsbolag. 

Ordnar möten och deltar i utbildningar 
Vi anordnar uppfödarmöten. En av träffarna var med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som 
föreläste inom genetik och gick igenom gentesters värde i avelsurval för uppfödare. Vi kommer att anordna 
medlemsträffar. Exempelvis kommer vi att hålla den första medlemsträffen för alla klubbens medlemmar 
som handlar om BPH. Träffen hålls den 16 september i Göteborg. Se annonsen senare i tidningen.  

Avelskommittén har deltagit i utbildningar som exempelvis SKK:s Grundutbildning för avelskonsulenter. 
Och förra året var Carola, Karin och Renée på utbildning i Västerås där SSPK hade bjudit in Maija-Leena 
Eloranta som föreläste om arbete kring RAS. Styrelsen har även gett oss uppdrag att vara kontaktyta till 
SSPK:s avelsgrupp och mentalitetsgrupp samt att delta på avelskonferenser anordnade av SKK/SSPK.

Vägleder och informerar medlemmar 
Avelskommittén är också vägledande och stödjande för den som letar avelshund. Vi kan hjälpa ägaren 
att hitta i hunddata, ta fram inavelsgrad, HD, éH, BPH mm. Valet av avelsdjur är dock alltid ägarens 
ansvar. Slutligen följer och delger avelskommitten nyheter för medlemmar/uppfödare nyheter som berör 
schnauzer vad gäller avel, hälsa och mentalitet.  

#Caro l a , K ar i n o ch Re née

Mitt namn är Renée Östrand och jag bor i Kärna strax utanför 
Kungälv. Jag har varit med i styrelsen sedan 2012,  innan dess 
var jag ledamot i valberedningen i många år. Sedan 2015 är jag 
verksam i avelskommittén med frågor jag verkligen brinner för. 
Det är ett roligt och intressant jobb att vara med och bevara/
utveckla rasen som jag fastnade för 2000 då vi köpte vår första 
schnauzer. 

Tillsammans med maken innehar jag kennel Cegali. Vi har en 
lite uppfödning i hemmiljö. Efter 20 år med terrier ville vi finna 
en ny ras och valet föll på schnauzer, ett val vi aldrig ångrat. Vi 
har aldrig haft så roligt med någon hund som med denna ras. 
Hemma hos oss finns tre schnauzer Ruffa 11 år, Freja 9 år och 
lillkillen Gibbs som blir 1 år i juni. 

Vi håller på med rallylydnad, viltspår och nosework vilket 
hundarna älskar. Att jobba tillsammans med dessa underbara 
hundar är så härligt, och det är kvalitetstid på riktigt.

#Re née Ös t rand

Våra styrelsemedlemmar presenterar sig
I  det här numret: Avelskommitténs Carola, Karin och Renée

Våra styrelsemedlemmar presenterar sig
I  det här numret: Avelskommitténs Carola, Karin och Renée

 

Jag har varit delägare i Elestorps Kennel med 
Heidi Drube, men våren 2017 jag har jag ansökt 
om ett eget kennelnamn. I skrivande stund vet 
jag inte hur det går med namnvalet. 

Vår första schnauzer Rozzo köpte vi 2000 
(-2014). Hos oss nu bor Salza, 9 år  och Zibelle, 4 
år, samt Enzo, 2 år.  Hundlivet delar jag med min 
dotter, Amanda, som visar våra schnauzrar på 
utställningar. Det är jätteroligt att ha ett intresse 
tillsammans och det är vi två som kommer att 
dela den framtida kenneln.

#K ar i n Ås t röm

Från vänster: Karin Åström, Heidi Drube och Amanda 
Åström med Salzas ”Äpple-kull” där Zibelle är en av knytena.

Mitt namn är Carola Selin Sabel 61 år, jag bor i 
Skara och arbetar som anestesisjuksköterska. 
Jag har varit ledamot i styrelsen sedan 2012 
och nu är mitt uppdrag sammankallande i 
avelskommittén. 

Jag och min dotter har kennel Cubits ihop sedan 
2007. Efter att jag haft flera olika raser, träffade 
jag en schnauzer och jag kände att det här är 
min hund. Min första schnauzer köpte jag 1976 
och varit rasen trogen sedan dess. För mig är det 
den ideala kompisen som ställer upp på allt man 
hittar på.

Vi ställer ut våra hundar och tränar viltspår vilket 
är mycket uppskattat. Hundarna är med oss 
överallt och är underbara familjemedlemmar. 
Hos mig bor Mihan Viehkeä Vega, hon är vår 
stamtik, inköpt i Finland, sedan finns hennes 
dotter Cubits Coquette hemma på gården. Hos 
Tove i Oslo bor Mohners Watch Out och Cubits 
Kelly som är Coquettes dotter. 

#Caro l a Se l i n S abe l

Jag heter Karin Åström och jag bor tillsammans 
med Thomas utanför Varberg. Mitt arbete 
i avelskommittén började jag  2013/14. Vi 
inledde då arbetet med en enkät som var en 
del av ombearbetningen av RAS (rasspecifika 
avelsstrategier). 

Det är otroligt kul att jobba med avelfrågor. Jag 
lär mig nya saker hela tiden, särskilt av Carola 
och Renée, som har lång erfarenhet.



Är ni ett schnauzergÄng som trÄffas eller vill 
trÄffas? föreningen kan sponsra aktiviteter!
Om det finns medlemmar ute i vårt avlånga land som skulle 
vilja göra något speciellt med andra schnauzer-fantaster, hör 
av er till oss i styrelsen. Klubben sponsrar gärna med en liten 
peng eller sprider information för att hitta intresserade. 

Hör gärna av er om det finns något som NI tycker att 
Schnauzerringen borde göra för medlemmarna.

Hälsningar Schnauzerringens styrelse
(se våra kontaktuppgifter på hemsidan)

Schnauzer  som täv lar

  Rallylydnadsresultat

Hundens namn   Förare   Datum   Klass  Poäng

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170526/Jönköping  Fkl  79 p

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170526/Jönköping  Fkl  96 p/RLDF

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170514/Mellerud  Fkl  80 p

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170514/Mellerud  Fkl  77 p

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170429/Vadstena  Nyb  99 p

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170423/Mark   Nyb  83 p/RLDN

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170417/Halmstad  Nyb  81 p

Chevrolet's Just A Moonmint    Irene Pettersson 170414/Kind   Nyb  85 p

Argentas Qingston  Maria Axelsson Fagersta/170520  nybkl  95p

Argentas Qingston  Maria Axelsson Fagersta/170520  nybkl  94p

Argentas Giovanni  Maria Axelsson Torsby/170507  mkl  99 p/cert

Argentas Giovanni  Maria Axelsson Torsby/170507  mkl  95 p/ cert

 Delonnix Dinex   Lena Pietsch   Ulricehamn/170326    fkl  85p/RLDF 

Argentas Idalee   Anneli Wittenberg Svalöv/170212   mkl   91p/rallyCH

Argentas Idalee   Anneli Wittenberg Oskarsström/170205  mkl  99p/cert

Argentas Idalee   Anneli Wittenberg Oskarström/170205  mkl  97p/cert

Argentas Brittany   Anneli Wittenberg Svalöv/170212   mkl  90p/ RallyCH

Argentas Brittany   Anneli Wittenberg Oskarsström/170205  mkl  98p/cert

Argentas Brittany   Anneli Wittenberg Oskarström/170205  mkl  97p/cert

Delonnix Dinex   Lena Pietsch  Ulricehamn 170129  Forts  93 p

Delonnix Dinex   Lena Pietsch  Ulricehamn 170129  Forts  84 p

 
 Förklaring för förkortningar: 
 Nyb/Nybkl  Nybörjarklass
 Forts/FKL  Fortsättningsklass
 MKL   Mästarklass

Champion i Rallylydnad

LPII LPII SEVCH NORDUCH C.I.B. 
RLDN RLDF RLDA RLDM 
Estellet’s Hedda-Lovely 
Den 4/6-2017 vid Timrå Brukshundsklubb
med förare Helene Hordlöf



Annons

 Annonsera i Schnauzerbladet! 
   
  Priser
  Hels ida:  200: -
  Halvs ida:  150: -
  F järdedelss ida:  100: -
  Å t tondels ida:  75: -

     In t resserad? Kontakta redaktor@schnauzerr ingen.se

 
Nästa nummer av 
Schnauzerbladet 

kommer ut i mitten 
av september

Tills dess, 
ha en riktigt skön 

sommar! 



   

  

Sponsorer


