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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”. 

Beställ Schnauzerkalendern för 2018!

Hej alla schnauzerfantaster! 

#K ik k i Tie s tö



                         
                   

                    

                     
                              
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Utförligare	beskrivning	av	hur	de	olika	momenten	går	till	finns	på	denna	länk
              	 	 	 http://schnauzerringen.se/?page_id=70.	Där	finns	även	en	film	om	hur	det	går	till.		 	
                              
                 Krav för deltagande på MH:

          	 	 	 *Att	hunden	är	minst	12	månader
          	 	 	 *Att	hunden	är	registrerad	i	SKK	eller	i	av	SKK	erkänd	utländsk	kennelorganisation
          	 	 	 *Hunden	ska	vara	id-märkt	och	vaccinerad	enligt	gällande	regler	samt	att	den	inte	är									
          	 	 	 	utsatt	för	doping
          	 	 	 *	Hunden	ska	vara	frisk	och	inte	löpa
          	 	 	 *	Brukshundsraser	har	företräde	på	MH,	om	det	inte	gäller	MH	som	uppfödare		 	
          	 	 	 eller	specialklubb	anordnar
          	 	 	 *Ägare	eller	förare	bosatt	i	Sverige	ska	vara	medlem	i	klubb	inom		 	 	 	
          	 	 	 SKK-organisatione
            	 	 	 *Ägare	eller	förare	bosatt	utom	Sverige	ska	vara	medlem	i	av	SKK		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 erkänd	kennelklubb,	alternativt	medlem	i	SBK	(Svenska	brukshundsklubben)		 	 	
                          
                  #Sy l v i a Joh ans s on          
 
              
  
              
  

             
 

              
   
             

Mental	hundbeskrivning	-	MH
MH	är	inget	test	där	hunden	blir	godkänd	eller	underkänd,	utan	är	en	
beskrivning.	Den	beskriver	din	hunds	beteende	som	genom	forskning	har	visat	
sig	vara	starkt	ärftliga.	Du	ska	alltså	få	en	bild	av	vad	du	har	i	kopplet.	Under	
ett	MH	går	hund	och	ägare	igenom	en	bana	med	olika	moment	där	dessa	
beteenden	dokumenteras	i	ett	protokoll	av	en	testledare.	Resultaten	registreras	
av	SKK	och	man	kan	på	SKK:s	avelsdata.se	se	resultatet	bland	annat	i	form	av	
ett	spindeldiagram.	Det	går	även	att	jämföra	sin	sin	egen	hunds	spindeldiagram	
med	hela	rasens	genomsnitt.	

Beskrivningen	innehåller	tio	olika	moment:

1	Kontakt		 	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	förmåga	att	ta	kontakt	med	och		 	
	 	 	 	 	 	 besvara	kontakt	från	främmande	människor

2	Lek	 	 	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	reaktioner	i	samband	med	föremålslek.	

3	Jakt	 	 	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	lust	att	förfölja	ett	rörligt	föremål	och		
	 	 	 	 	 	 gripa	det.	
    
4	Aktivitetsnivå	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	reaktioner	i	en	situation	där	förväntad		
	 	 	 	 	 	 aktivitet	uteblir.

5	Avståndslek	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	förmåga	till	aktivitet/samarbete	med		
	 	 	 	 	 	 främmande	person	på	avstånd	från	föraren

6	Överraskning	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	reaktioner	i	samband	med	visuell		 	
	 	 	 	 	 	 överraskning.
   
7	Ljudkänslighet	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	reaktioner	i	samband	med		 	 	
	 	 	 	 	 	 överraskande	ljud.

8	Spöken	 	 	 	 	 Här	ser	man	hundens	eventuella	rädsla	och	lust	till	hot/	 	
	 	 	 	 	 	 aggressivitet	inför	föremål	som	närmar	sig	långsamt

9	Lek	 	 	 	 	 	 Här	ser	man	om	hundens	leklust	har	förändrats	under		 	
	 	 	 	 	 	 provets	gång.

Hur testar jag min 
hunds mentalitet?
-  v i  k ikar  på t re  o l ika sät t

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

Moment spöke



Vad är BPH?
BPH står för beteende - och personlighetsbeskrivning 
hund och fokus för beskrivningen är hur hunden är i 
huvudet. En stor del av texten är från början skriven på 
skk.se

En BPH-beskrivning tar ca 30-45 minuter. Beskriv-
ningen innehåller sju moment och syftar till att ge en 
bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situ-
ationer. Det handlar bl.a. om att möta främmande. 
personer, att leka och leta efter mat och att stöta på 
överraskningar. Om du vill kan också hundens reaktion 
vid skott prövas. Efter att du och din hund gått banan 
gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens 
reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess 
personlighet. 
 
BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad 
kunskap om hundars mentalitet. BPH är just en be-
skrivning och inte ett prov eller test. Det betyder att din 
hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte 
heller får den beteckningen godkänd/ icke godkänd. 
När du och din hund gått BPH publiceras beskriv-
ningsprotokollet i SKKs o ciella register och det noteras 
att beskrivningen är genomförd. 

Vad kan jag som hundägare lära mig av 
BPH som mentalprov? 

För hundägarens skull- att man väljer rätt ras, att man 
förstår hunden och att an ge den rätt utbildning oh 
träning. Exvis hur ska jag träna hunden för att göra den 
social, mindre rädd mm. 
För Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika 
momenten kommer du att få en tydligare bild av var 
den har sina starka sidor och under vilka omständig-
heter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran. 
Beskrivningen kan också ge dig en förklaring till upp-
trädande och agerande hos din hund som du uppfattar 
som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om 
din hund, men kan bidra med en hel del information. 
(skk.se)

Vad har klubbar och uppfödare för nytta av 
BPH? 

Testet har betydelse för uppfödare, där man ser till 
avelsmål, urval och där man utvärderar sin avel – blir 
det bättre eller sämre? Blir kullarna så som jag hade 
räknat med? Vill jag ändra något? BPH är avsett att 
fungera som ett verktyg för uppfödare för att de med 
större säkerhet ska kunna välja avelsdjur som nedärver 
den mentalitet man önskar hos avkomman. BPH ska ge 
en basinformation om rasens mentalitet och beteenden 
som special- och rasklubbar sedan kan komplettera 
med rasspecifika prov/ tester vid andra tillfällen. 

För rasklubbar är det intressat när tillräckligt många 
hundar testas, eftersom man då får en översikt över 
populationen. Det kan också vara ett verktyg i sam-

hällsdebatten och att man kan testa hundar som anses 
vara farliga i samhället. Det har också till syfte att se hur 
hundar mår, då hundar som mår bra är trygga. 

Vilka är momenten? 

1) Främmande person 
2) Föremålslek 
3) Matintresse 
4) Överraskning 
5) Skrammel 
6) Närmande person 
7) Underlag 
8) Skott (valfritt moment) 

Vad beskriver beskrvningen? 

Socialitet 
Socialitet ger en uppfattning om hur social hunden är 
gentemot främmande människor. Här beskrivs hundens 
kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar, om 
den kanske är mycket undergiven. Hur intresserad en 
hund är av människor den inte känner och dess ageran-
de vid ett möte är delvis beroende av rastillhörighet men 
också av individens egen personlighet. Raser som avlats 
för ett självständigt arbete visar kanske inte samma enga-
gemang i kontakten med människor som de raser där ett 
bra samarbete varit en förutsättning för att hunden ska 
fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, 

positiva såväl som negativa, spelar också in. 

Lekintresse 
Lekintresse tar fasta på hundens intresse för att leka, 
dels med ett eget favoritföremål, dels med ett före-
mål som är standardiserat för BPH. Både förare och 
testledaren leker med hunden. Momentet har två 
syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, 
dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte 
behöver ha direkt koppling till intresse för föremål. 
Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan 
olika hundraser. Inte alla är roade av t ex kamplekar, 
det vill säga att konkurrera om ett föremål, medan 
andra tycker att det är toppen! 

Matengagemang 
Se även ”Födorelaterade beteenden” sid 18. Hundar 
som har ett lagom stort intresse för mat eller godbi-
tar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. 
En hund som uppskat- tar godbitar är i regel beredd 
att anstränga sig och försöka era gånger för att nå 
den eftertraktade belöningen. 

Förarkontakt 
Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att 
hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera 
sig med denne i exempelvis lek. Hunden kan också 
söka stöd och uppbackning hos föraren när den 
ställs inför ett problem som den inte kan lösa själv. 

BPH - 
Beteende- och personlighetsbeskrivning



I momentet ”Matintresse” väljer många hun-
dar att ta kontakt med sin förare när de inte 
lyckas öppna burken med godis. Det ser näs-
tan ut som om de ber föraren om hjälp! 

Nyfikenhet 
Att få en uppfattning om en hunds nyfikenhet 
är ofta en viktig del av en mentalbeskrivning. 
Nyfikenhet är en värdefull egenskap hos den 
hund som ska utbildas i någon form. Nyfiken-
het innebär att hunden har drivkraft att utfors-
ka sin omgivning och föremål i både kända 
och okända miljöer. Har den blivit skrämd, 
kommer nyfikenheten väl till pass eftersom 
den hjälper hunden att närma sig och under-
söka det som utlöst känslan och i förlängning-
en komma över den. 

Rädsla/osäkerhet 
En allmänt osäker eller ängslig hund lever hela 
tiden med en ständig beredskap på att något 
otrevligt ska inträffa. Motsatsen är hunden 
med stor självsäkerhet som uppträder på ett 
tryggt, balanserat sätt och som utstrålar att 
den har läget under kontroll. Mellan dessa 
två ytterligheter finns många nivåer av både 
ängslan, trygghet och oro. Specifika rädslor 
är relativt vanligt förekommande hos hundar. 
Det kan vara miljörädslor som gör hunden 
obekväm, ängslig, kanske till och med flyktbe-
nägen i nya miljöer eller rädd för att gå på 

vissa typer av underlag. Sociala rädslor riktar 
sig framför allt mot människor och en generell 
rädsla för människor är ofta ärftligt betingad 
precis som många andra beteenden. 

Hot/aggressivitet 
Många hundar visar någon gång hotbete- 
enden eller aggressiva beteenden. De utgör 
ofta ett naturligt inslag i hundens beteende- 
repertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att 
hunden upplevs som skrämmande och proble-
matisk, varken av ägare eller om- värld. Det är 
därför viktigt att hundar med överdrivna ag-
gressioner identi eras och att BPH-beskrivaren 
påtalar ägarens ansvar för att komma till rätta 
med ett eventuellt aggressionsproblem. 

Efter testet
Spindeldiagram 
Din hunds resultat åskådliggörs också i form 
av ett s k spindeldiagram. Spindeldiagrammet 
graderas från 1 till 5, där 5 anger den krafti-
gaste reaktionen. 
I spindeldiagrammet finns två olika linjer. Den 
blåa beskriver rasens genomsnittliga värden, 
den röda den aktuella hundens. Du kan alltså 
enkelt jämföra hur just din hund förhåller sig 
till övriga beskrivna hundar i rasen. 

Sammanfattande beskrivning 
När beskrivningen är genomförd informerar 

beskrivaren dig om hur hunden har agerat under de olika momenten. Du får även
en sammanfattande beskrivning . Det är beskrivarens subjektiva uppfattning men forskning har visat att den många 
gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga 
delar av en hunds känslor och personlighet. 

Din hund beskrivs på en skala, 0-4, utifrån: 
• Arg 
• Energisk 
• Gladifrämmandemänniskor
• Lekfull
• Ljudlig
• Nyfiken
• Positiv attityd
 • Trygg

Blir du intresserad? 

Saker som kan vara bra att veta inför en anmälan: 
• Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det 
• finns ingen övre åldersgräns. 
• Hunden ska vara ID-märkt och vaccinerad. 
• Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. 
• Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb. 
• Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig. 
• Vill du inte släppa den lös kan den ha lina på sig. 
• Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får 
• instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment. (skk.se) 

På SKKs hemsida hittar du samtliga BPH- arrangörer och deras kontaktuppgifter. 

BPH - 
Beteende- och personlighetsbeskrivning



Gästskribent Ricco 
the schnauzer:

Husse och matte, 
tänk på oss hundar 
vid jul och gottebor-
det. 

Husse ville att jag skulle 
ta mig en funderare på 
det där med godis med 
mer under julen. 
Sålunda fick jag inta min 
favvoplats i soffan och 
börja surfa runt lite på 
nätet. 

Jösses vad mycket gott jag hitta-
de. Tyvärr så var det kanske inte 
så bra för oss hundar, men det 
såg så läckert ut. Det var julbord 
både hit och dit med allt som 
fick min mun att vattnas av skin-
kor, korvar och pastejer. 

Men så var det ett bord som 
ofta står vid TV-apparaten som 
tilldrog min uppmärksamhet. 
Bordet hade ett överflöd av 
gotter, och just som min tunga 
började söka sig mot delikates-
serna på skärmen, kom husse in i 
rummet. 

- Nä, stopp där lille vän, sa hus-
se.  Nu hade du tur att det bara 
var på paddan som du hittade 
gotterna. Och så bötjade prata 
om en massa tåkiga saker som 
var på just den bilden. Samman-
draget kan jag klargöra hans 
pekpinnar  till mig här nedan. 

Fet mat
Typ det feta på skickan. Mycket 
fett kan orsaka en akut pankrea-
tit hos mig. Pankreatit är inflam-
mation i bukspottskörteln. Hur 
man upptäcker pankreatit är att 
jag får kräkningar, ont i magen 
och att jag tappar aptiten. 

Julosten
Den bör husse och matte nog 
äta själva. Osten innehåller 
ämnen som min mage inte kan 
bryta ned. Det visar sig bland 
annat genom att vi hundar kräks 
och får diarré. 

Vindruvor och russin
Vindruvorna passar bäst till 
människorna likså russinet i lus-
sebullen. Dessa kan orsaka njur-
svikt som i vissa fall är dödlig. 
Vi tappar aptiten och kan börja 
kräkas och få diarré. 

Äppelskrutt
Låt äppelskrutten hamna i 
komposten. Kärnorna kan avge 
cyanid och då blir vi yra samt 
kan få svårt att andas med mera. 
Husse sade att cyanid är ett 
mycket giftigt ämne. 

Choklad 
Dett är nog en av julens läck-
erheter för er människor, men 
definitivt inte för oss hundar. 
Jo gott är det, mne inte nyttigt. 
Chokladen innehåller ett ämne 
som heter teobromin. Mörkare 
choklad innehåller mer teobro-
min. Även små mängder kan 
vara livshotande för oss. Sympo-
tomen på att jag får i mig chok-
lad är att jag kan börja kräkas, 
få ont i magen och att jag börjar 
darra. Detta är några av flera 
symptom jag får när jag har ätit 
choklad. 

Har du en valp i hemmet
Så bör du, matte eller husse, 
kolla upp vilka växter som finns 
inom räckhåll för valpen. Visst 
är julros, hyacinth och amaryllis 
fina att titta på, men mycket 
dåligt för en liten valpmage. Vi 
vuxna hundar brukar inte bry oss 
om era julgrupper, men tänk på 
att mycket av innehållet i jul-
gruppen är giftiga för oss fyrfo-
tingar. 

När jag var liten så lekte jag med 
rep. Nu finns det hur ycket rep 
som aldrig förr här hemma. Näs-
tan alla paket har ett rep eller 
snöre som många av er kallar 
det. 

Husse och matte har sagt till 
samtliga att inga snören får ligga 
lösa på golvet när vi delar ut 
klapparna. Det tycker jag var bra, 
för min mage tål nog inte snö-
ren. Matte sa att det är en inte 
ovanlig akut åkomma hos 

många hundar  under julen, att 
de har lekt med julklappssnören 
och sedan svalt dem. 

När man läser om allt som är 
giftigt eller farligt för oss hun-
dar, så känns det nästan som att 
man borde fira jul upp ei nordpo
len. Och då utan uppvärmning 
och utan bilar, blommor eller 
mat, med mer. Nä, det där var 
nog lite överdrivet beskyddande. 
Låt julen bli en tid för gemen-
sakp, lek och mys tillsammans 
med din fyrfota kompis. Med 
lite sunt förnuft så kommer 
denna jul att bli till det som just 
du önskar tillsammans med din 
vovve. 

God jul och Gott nytt år
önskas alla schnauzrar, 
mattar och hussar. 

Vi tackar Ricco 
för att han har 
tagit sig tid att 
skriva detta 
viktiga 
meddelande till 
oss 
skägg-fantaster! 



bladet      

Hej!	Mitt	namn	är	Caroline	Asplund	och	
detta	är	mitt	svarta	troll	Bella	(Canine	
Connection’s	Sarasota)	3,5	år.	

Ända	sen	Bella	var	liten	valp	har	vi	gått	
kurser	på	brukshundsklubben,	men	till	
slut	fastande	vi	för	rallylydnad!	På	bilderna	
här	deltar	vi	i	vår	första	tävling	i	nybörjar-
klass.	Vi	fick	83	p/100!	I	december	var	vi	med	
i	en	tävling	till	och	fick	då	88p/100.	Jag	är	så	
jäkla	nöjd!	

Bella	älskar	det	här,	hon	är	så	lyhörd	och	vill	
bara	göra	rätt.	Fler	tävlingar	kommer	det	att	
bli	och	vi	hoppas	på	fler	bra	resultat!	

Hälsningar	Caroline

Foto: Maria Larsson

Glöggpromenad 2017
  

                 
  

Den 2 december träffades cirka 30 pesoner och 22 hundar för att gå den traditionella Glögg-promenaden. I år träffades alla vid Stenshult, Rimåsvallen på Orust.

Det var några nya ansiiten i år - det är så trev-ligt när skägg-liggan växer! 
I perfekt väder promenerade klungan till Elisa-beth Johanssons altan, och solen kikade fram under stunden de satt där. 

Väl tillbaka i klubbstugan blev det gröt, pep-

parkakor och kaffe. 

Dagen erbjöd också en tipspromenad med pri-

ser till alla. 

Nytt för i år var hundprylbytardagen - och in-

tresset för det var stort. 



Uppfödarmöte med tema 
genetik 
Den 26 november samlades uppfödare från norra till 
södra Sverige. Totalt var det 26 personer anmälda. 
Det blev en givande samvaro med föreläsning av 
husdjuragronom Inger Berglund. 

Vi	fick	en	redogörelse	för	hur	genetiken	är	uppbyggd.	
Hund	är	det	djurslag	som	har	flest	sjukdomar.	Detta	för	
att	det	är	människan	som	har	selekterat	och	då	oftast	
på	utseende.	Hunden	har	ca	20	000	gener	som	kodar	
för	allt	från	färg	till	immunförsvar.	Cirka	50		av	dessa	
gener	har	med	exteriören	att	göra.	Resten	av	generna	
kodar	för	livet,	vilka	bland	annat	är	underhåll,	tillväxt,	
reproduktion,	immunförsvar,	arbete,	och	beteende.

Avelsarbetet 
Fram	till	för	ett	tiotal	år	sen	trodde	man	att	man	skulle	
avla	på	de	som	var	önskvärda	individer.	Men	det	är	i	
stället	det	som	kommer	att	orsaka	rasens	undergång.	
När	man	inavlar	för	att	behålla	det	önskvärda	blir	
resultatet	istället	det	motsatta.	Naturen	vill	ha	utavel.	
När	man	inavlar,	blir	kullarna	mindre	därför	att	

embryon	som	liknar	varandra	för	mycket	fastnar	inte	i	
livmoderväggen.	Irene	föreslog	att	klubben	skulle	i	sina	
avelmsål	skulle	titta	på	vilka	effekter	prioriteringarna	
får	i	tänkta	avelsrekommendationer	och	att	sprida	och	
samla	information.
 
Hanhundsbrev
Avelskommittén	presenterade	också	ett	förslag	till	
”hanhundsbrev”.	Det	skulle	innebära	att	hanhundar	
skulle	presenteras	i	en	täckhundsista	på	hemsidan	och	
att	hanhundsägare	mot	en	mindre	summa	skulle	kunna	
få	sin	täckhund	presenterad	där.	Kostnaden	försvaras	
av	att	det	är	viktigt	att	hålla	listan	levande	och	att	det	
inte	finns	hindar	i	den	som	inte	längre	är	akturella.
 
Nytt	möte	planeras	i	anslutning	till	Ronden	i	
Eskilstuna	risti	Himmelsfärdshelgen	under	våren	2018.

#K ar i n Ås töm

Foto: Renee Östrand

Våra styrelsemedlemmar presenterar sig
I  det här numret: Karin Björklund och Anki Thörnestad

 
Hej!
En	presentation	av	mej:	

Jag	 sitter	 med	 som	 suppleant	 i	 styrelsen.	 Jag	
och	 min	 man	 Peo	 bor	 i	 Åkersberga,	 norr	 om	
Stockholm.

Jag	 har	 hållit	 på	 med	 schnauzer	 peppar	 och	
salt	 (p/s)	 sedan	 2004.	 Jag	 har	 tre	 st	 schnauzer	
p/s		Zebbe,	DeDe,	Izza	och	en	Dv	schnauzer	p/s,	
Asta	hemma	och	en	schnauzertik	hos	fodervärd.	
Dessutom	har	jag	hållt	på	med	Bedlingtonterrier,	
både	på	utställning	och	med	uppfödning.	Jag	har	
sedan	ett	år	tillbaka	Kennel	Ankiris.	

Till	vardags	arbetar	jag	som	verksamhetschef	på	
Selmas	Hundcenter	 där	 vi	 har	 hunddagis,	 trim,	
pensionat	och	dogwalking.

#Ank i Thör ne s t ad

Hej	,	jag	är	sedan	två	år	vice	ordförande	i	styrelsen	
och	har	ett	år	kvar	på	mitt	mandat.

I	 skrivande	 stund	 finns	 det	 tre	 hundar	 i	
familjen.	 Två	 svarta	 schnauzer	 som	 är	 ett	
syskonpar	på	sex	år,	och	en	gammal	svart/silver	
riesenschnauzerdam	på	elva	år.

Jag	har	ställt	ut	dom	och	gott	lite	blodspår	och	
personsök.

Att	det	blev	schnauzer	var	en	slump,	vår	 riesen	
behövde	 en	 kompis.	 På	 den	 kenneln	 som	 alla	
våra	hundar	är	 ifrån,	 fanns	det	här	syskonparet	
kvar	och	vi	betämde	oss	för	att	prova	en	mindre	
storlek,	 då	 vi	 hade	 prövat	 på	 både	 riesen	 och	
dvärgschauzer.	

Det	var	ett	bra	val	,	som	vi	aldrig	har	ångrat.

#K ar i n Björ k l und



         
      
  

  
 

Inför hundmässan MyDog i Göteborg
 4-7 januari 2018!

Till skillnad mot tidigare år har schnauzer en egen monster under MyDog i januari 2018. 
Vi kommer att ha ett stalltema, vilket gör att våra rått-fångande hundar känner sig hemmastadda. 
Vill du bidra med något, exempelvis din egen hand-kraft eller att stå montern med din/dina hundar -hör av dig till Anki Thörnestad. 

Anki@schnauzerringen.se 

 Rallylydnadsresultat

Hundens	namn	 	 	 Förare	 	 	 Datum		 	 	 Klass	 	 Poäng

Delonnix	Dinex	 	 	 Lena	Pietsch	 	 20171014/Kungsbacka	 Avanckl	 85	p
Argentas	Qingston	 	 	 Maria	Axelsson	 20170909/Hagfors	bk		 Nkl	 	 87	p
Argentas	Qingston	 	 	 Maria	Axelsson	 20170909/Hagfors	bk		 Nkl	 	 88	p
Argentas	Giovanni	 	 	 Maria	Axelsson	 20170924/Mora	BK	 	 Mkl	 	 100	p
Argentas	Giovanni	 	 	 Maria	Axelsson	 20170924/Mora	BK	 	 Mkl	 	 100	p
Argentas	Giovanni	 	 	 Maria	Axelsson	 20170903/Torsby	 	 Mkl9	 	 9p/cert/	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 championat
Canine	Connections	
Sarasota	 	 	 	 Caroline	Asplund	 20170901/	 	 	 Nybkl	 	 77p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170430/Lund	 	 Mkl	 	 95	p/cert		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Championat
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170430/Lund	 	 Mkl	 	 84	p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170422/Hässleholm	 Mkl	 		 78	p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170408/Söderåsen		 Mkl	 	 70	p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170408/Söderåsen		 Mkl	 	 85	p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170312/Åhus	 	 Mkl	 	 58	p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170312/Åhus	 	 Mkl	 	 93	p/cert
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170212/Svalöv	 	 Mkl	 	 95	p/cert
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170205/Oskarström	 Mkl	 	 88	p
Scarlights	Inka	 	 	 Karin	Fjellström	 20170205/Oskarström	 Mkl		 	 79	p	
Canine	Connections	Sarasota	 Caroline	Asplund	 20170704	 	 	 Nybkl	 	 73p
Estellets	Hedda-Lovely	 	 Helene	Nordlöf	 20170604/Timrå	 	 Mkl	 	 92p/cert/	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Championat	 	
Estellets	Hedda-Lovely	 	 Helene	Nordlöf	 20170603/Kramfors	 	 Mkl	 	 89	p
Argenta´s	Qingston	 	 	 Maria	Axelsson	 20170701/Kil	 	 	 Nyb.kl	 	 99	p
Argenta’s	Qingston		 		 	 Maria	Axelsson	 20170701/Kil		 	 	 Nyb.kl				 97p/RLDN
Wellfith´s	Strike	 	 	 Emilia	Östlund	 20170513/Nacka	 	 Mkl	 	 92p	cert		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Championat
Wellfith´s	Strike	 	 	 Emilia	Östlund	 20170513/Nacka	 	 Mkl	 	 92p	cert
Wellfith´s	Strike	 	 	 Emilia	Östlund	 20170507/Märsta	 	 Mkl	 	 96p	cert
Estellets	Hedda	Lovely	 	 Helene	Nordlöf	 170604/Timrå		 	 Mkl	 	 92p/cert/	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Championat
Estellets	Hedda	Lovely	 	 Helene	Nordlöf		 170318/Härnöstrand	 	 Mkl	 	 96p/cert
Estellets	Hedda	Lovely	 	 Helene	Nordlöf		 170318/Härnöstrand		 	 Mkl		 	 98p/cert	

Canine	Connections	Sarasota	 Caroline	Asplund	 20171203	 	 	 Nybkl	 	 88p/RLDN
Delonnix	Dinex	 	 	 Lena	Pietsch	 	 20171118/Ulricehamn	 	 Avanckl	 88	p

Lydnadsresultat

Jussikias	Arya	 	 	 	 Sylvia	Johansson	 20170701/Varberg	 	 Startklass	 163/1pris
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /LD	Startklass

Agilityresultat
Wellfith´s	Strike	 	 	 Emilia	Östlund	 20170617/Uppsala	 	 Ag	2	 	 2/21	 1
Wellfith´s	Strike	 	 	 Emilia	Östlund	 20170617/Uppsala	 	 Ag	2	 	 1/21	 1
 

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

Schnauzer  som täv lar

 
Canine Connections Sarasota Canine Connections Sarasota
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Nästa nummer av 
Schnauzerbladet 
kommer ut mars.

Håll hårt i 
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