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Beställ på olivers-petfood.se
My Wendel, Foderkonsulent
Mail: mwe@olivers-Petfood.se • Tfn: 0702-508902

Naturens egna råvaror, där kött alltid är den största ingrediensen. 
Stort utbud där du hittar allt från valp-, vuxen-, viktkontroll-, aktiv- 

eller seniorfoder. Självklart kan du välja med eller utan spannmål.

Som uppfödare och hundägare till en arbetande ras, ställer det höga krav på det foder våra 
Alaskan Malamutes äter. Det ska vara ett fullfoder av hög kvalitet och naturliga råvaror. Detta 
i sin tur gör att våra hundar har energi till att prestera både inom drag och utställning, men att 
de också är fi na i päls, hud och tassar. Men det viktigaste; de älskar maten. Mina hundar förtjänar 
endast det bästa. Därför ger vi OLIVERS sedan många år tillbaka. ”

– My Wendel, Kennel Spotty Dot’s

“
Kejsarens nya kläder eller……
När jag var fem år gammal fick jag av min farmor 
en bokserie med sagor skrivna av den danske 
skalden HC Andersen. Jag kunde inte läsa då, men 
min farmor läste högt ur böckerna. Det var många 
spännande, tragiska och tokroliga historier men de 
flesta hade en sensmoral. En av sagorna har följt 
mig hela livet och påverkat mig till att ifrågasätta 
många företeelser och det är just sagan om 
kejsarens nya kläder. Sensmoralen är: ”Det är lätt 
att bli bländad och den som inte låter sig bländas 
får bära dumstruten”. 

Vad är kopplingen till vår verksamhet? 
SKK har inlett en process som ska leda fram till den 
förening man vill se år 2030. Denna kallas ”Vision 
2030”. Det är meningen att vi ska svara på enkäter 
och det ska arrangeras workshops. Det underlag 
man får fram ska analyseras av det internationella 
konsultföretaget ”Kairos Future”. När jag tittade 
närmare på detta och läste igenom deras referens-
projekt som de beskrevs kunde jag inte låta bli att 
tänka på sagan.

SKK är medlemmarna och vilka är dessa? 
De finns i huvudsak i länsklubbar, specialklubbar 
och rasklubbar. I klubbarna finns hundägarna, en 
del av dem är också uppfödare (ca 10-15%). Den 
första kontakten med klubbarna kanske är en 

Ordförande har ordet
valpkurs, ett gåvomedlemsskap eller en rasträff. 
En förutsättning för klubbarna är eldsjälar som 
lägger ner massor och ibland all fritid på klubben. 
Arbetet är tacksamt för det mesta, men inte alltid.

Vad vill medlemmarna ha? 
Intressegemenskap är en viktig del. Att träna 
tillsammans med andra, utbilda sig själv och sin 
hund, tävla och visa upp sin hund på utställningar 
eller bara träffas och prata hund. Ibland kanske 
man får hundproblem, som man kan få hjälp med 
av sin klubb.

Jag hoppas att det inte blir som i sagan utan att 
arbetet kan leda fram till bättre stöd till klubbarna, 
förståelse för klubbarnas verksamhet och inte 
minst det arbete som uppfödarna lägger ner på att 
bibehålla och utveckla sina raser till mentalt och 
fysiskt sunda hundar.

Med tanke på hur hela processen med HD-
frågan hanterats finns det en del att göra inom 
organisationen.

Ha en underbar sommar tillsammans med era 
skäggiga kompisar!

Jan Hockart 
Ordförande, Schnauzerringen
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Schnauzervaktens 
nya uniform...

Mazze och Vicke

Nu har vi fått särskilda kläder så vi syns när vi går på vaktrundor. 
Det är bra för då vet alla att vi jobbar och vi syns jättebra när det 
är mörkt. Det är bara vi schnauzrar som får ha sådana. Om husse 
eller matte ska hjälpa er att vakta, så finns det särskilda kläder 
för dom också.
Husse säger att den 25 september är det vår egen dag, som kallas 
”Nationella Schnauzerdagen”. Då ska alla schnauzrar träffas, ha 
kul och visa upp sig. Då kan man klä sig i vår fina vaktuniform. 
Husse och jag har varit på semester utan Vicke. På semestern 
träffade vi en glad, snygg och trevlig schnauzer som heter Harley. 
Honom gillade jag och han mig också. Vi lekte jättemycket i två 
dagar och husse trodde nog att det skulle bli valpar för det kan 
det bli när vi schnauzrar gillar varandra. Jag tror jag skulle tycka 
det var kul med valpar för jag blir väldigt glad när jag får träffa 
grannens småschnauzrar och dom är ju nästan som valpar med 
pipiga röster. Tråkigt, men det blev inga valpar den här gången, 
kanske nästa gång.
Nu ska vi packa husbilen och åka till skåningarna. 
Ha en toppen schnauzersommar!

       Hälsningar
        Mazze 
       ps. Vicke hälsar!

Vad händer den 25:te september? 
Jo det är Schnauzerns nationaldag! 

Detta vill vi förstås fira och uppmärksamma 
genom att anordna lokala träffar med olika 
aktiviteter runt om i vårt avlånga land till-
sammans med våra kära Schnauzers. 

Vill man själv anordna någon aktivitet i sin 
hemort denna dag, så bidrar Schnauzer-
ringen med upp till 500 kr för eventuella 
kostnader man haft i samband med detta.

Vi har redan inplanerade aktiviteter denna 
dag på dessa orter:
Stockholm, Göteborg, Luleå, Malmö och 
Karlskoga samt Gotland. 
Vi återkommer i Nyhetsbladen med mer 
information.

Vill du vara med och arrangera en schnauzer-
dag på annan ort, skicka ett mail till:
ordforande@schnauzerringen.se 
med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

FIRAS
25/9

Nationella 
Schnauzerdagen!

mailto:ordförande@schnauzerringen.se
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Tema 
BADLIV 2022

Foto: Carita Hjelm

Nu har vi ljuvliga sommardagar framför oss med naturupplevelser
och massor av sol och bad. Många av våra hundar älskar vatten 
– men de har lite olika personliga rutiner. Och framför allt har de 
väldigt olika sätt att bada på. Några doppar sig riktigt, simmar 
runt, leker och busar – andra står mest i vattenbrynet och “chillar”.

Vi har bett några av våra medlemmar berätta om sina hundars 
badliv – och vad som är favoritaktiviteten i vattnet. 
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Tema 
Badliv 2022

Hundar: Loke 6 år och Oden 2 år 
(far och son)
Familj: Husse Fredrik, Matte Carita
Bor: Södra Sunderbyn

Loke och Oden gillar att 
jaga varandra i vattnet!
Du har två hundar som gillar vatten. Men hur ofta 
badar hundarna?
- De badar några gånger i veckan.

Var föredrar hundarna att bada, i insjö eller havet?
- Vi bor vid Luleåälven så det blir att de badar mest 
där, och ibland i en fjällsjö – men de bryr sig inte så 
mycket vad det är för vatten bara det är vatten... 

Doppar hundarna sig helt – eller bara ben/bringa…
och hur duktiga simmare är de?
- Båda gillar mest att doppa sig till magen men dom 
kan även simma bra, Loke är lite sämre simmare han 
plaskar mycket med frambenen tills han kommer på 
hur han ska göra och då går det bättre. Jag har för det 
mesta flytväst på dom när dom simmar (dvs om det är 
planerat – annars blir det ju utan).

Speciella lekar som gäller?
- Kasta pinne är det roligaste men de gillar även att 
jaga varandra.

Önskar hundarna sällskap när de badar?
- Det är lättare att få dem att simma om man själv är i 
vattnet 

Hur länge stannar hundarna i vattnet?
- De kan hålla på hur länge som helst .

Är det svårt att få upp dem på land igen?
- Ja, ibland när man säger att det räcker då kommer 
den speciella schnauzer leken: du kan inte ta mig, och 
så får man några extra gråa hårstrån.

Av: Carita Hjelm
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Tema 
Badliv 2022

Av: Louise Asterholm

Magda älskar att 
magkrypa i tången.

Hundarna älskar vatten, oavsett om det är sjöar, bäck-
ar eller havet. Dom vill absolut gå i vatten om dom får 
chansen. 
Om någon av oss badar, simmar dom gärna ut till oss. 
Magda är en storsimmare tar sig en runda på egen hand. 
Längre turer om hon har flytvästen på. Olga simmar gärna 
också, men bara om någon av oss är i vattnet och då är det 
alltid i havet.

Hundarna tycker väldigt mycket om att gå runt i tången, 
inga leksaker tången är härlig. Magda har en egenhet, hon 
magkryper. Det bästa som finns är i tången vid lågvatten 
och då ligger hon på mage och kravlar sig fram. Gör så 
även på gräs.

Dom badar en stund och sen springer dom upp och sen 
i igen. Vi brukar vara på en mindre ö utanför Hunnebo-
strand. Där är vi oftast ensamma så dom får springa som 

dom vill. Eller rättare sagt, är vi på ön kommer ingen 
annan dit. Olga jagar bort alla båtar, springer runt hela ön 
och talar om att det är ingen idé att lägga till här. Hittills 
har det fungerat bra. 
Husse brukar ta en tur runt ön på paddelbrädan ”supen” 
och då skall Olga absolut med. Hon sitter helt still i sin 
flytväst och njuter av turen i den Bohuslänska skärgården. 
Dom älskar att åka båt, dom vet vad som väntar. Bad, sprin-
ga fritt, fika och slappa.

Ett roligt badminne.
Den roligaste episoden var ju faktisk den gången när supen 
var ny, och båten låg förtöjd på sin plats vid bryggan. Lill-
matte skulle testa den för första gången, och båda hund-
arna slänger sig från aktern och simmar ut till henne. Lite 
svårt och vingligt var det att dra upp bägge två. Men det 
gick ju bra. Vi var inte förberedda på detta alls. Men vi fick 
oss ett gott skratt.

Hundar: Olga 7 år och Magda 5 år 
(mor och dotter). 
Familj: Matte Louise, Husse Roger 
och lillmatte Olivia
Bor: Västkusten
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Tema 
Badliv 2022

Hund: Tassa, 10 år
Familj: Matte Eleonore 
Bor: Jönköping

Tassa badar i 10 minuter 
– sen är det dags för busryck på land!

Detta är Tassa, som snart fyller 10 år. Tassa och jag (matte  
Eleonore) bor ensamma i lägenhet i stan. Så ofta vi bara 
kan, tar vi oss ut i skog och mark där vi båda älskar att 
strosa runt. Vi fikar, badar, gör långvandringar, letar godis, 
badar och upplever andra djur och naturen, matte här 
fotograferar mycket också.

Tassa gillar absolut vatten, hon går nästan dagligen ner i 
vår kanal som flyter ca 100 m från bostaden när vädret är 
varmt, det är även en källa till svalka under varma dagar. 
Vi har även två sjöar inom någon km ( Vättern och Rock-
sjön) där vi kan svalka magen och dricka under varma 
dagar. Tyvärr gäller hundförbud på badplatserna, men vi 
hittar små ställen vi kan nyttja.

Vi bor en bit från havet, så här är det insjöar som gäller 
för det mesta. Vi har varit vid havet och badat också, men 
matte här är inte helt bekväm med att det är saltvatten 
och är orolig för att hunden ska få i sig för mycket salt och 
att alger sprids.

Tassa VAR en god simmare när hon var ung, hon simmade 
gärna och ofta. Men hon råkade ut för en olycka och höll 
på att drunkna, därefter simmar hon aldrig. Hon vill känna 
botten och doppar gärna magen nu. Hon springer, leker 
och busar i vattnet, men nej, botten vill hon ha under 
tassarna.

Hon ser gärna att matte är med i vattnet, men matte får 
inte simma iväg där hon inte bottnar, då gnäller hon. 
Jag (Tassa) älskar alltid min speciella boll i vattnet. Det är 
den enda leksaken jag älskar, den studsar, flyter och funkar 
lika bra på land. Tennisbollar och andra leksaker är inte 
roliga alls. Pinne kan väl funka ibland.

Jag badar gärna, men efter ca 10 min är jag nöjd och får då 
istället busryck på land, säger Tassa, då kör jag mitt egna 
race och sprutar runt all sand jag kan och rullar mig. Bäst 
är att gnida mig mot matte med blöt sand och vatten innan 
jag somnar i sanden bakom mattes solstol i skuggan.

Av: Eleonore Andersson
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Aktuell 
forskning

En genetisk studie av 2 155 renrasiga och blandrashundar 
kombinerad med 18 385 ägarundersökningar har ut-
manat våra föreställningar om den egna rasens speciella 
beteende och personlighetsdrag. 
Studien identifierade 11 loci i hundens genom som var 
starkt associerade med beteende, varav ingen var speci-
fik för ras, vilket tyder på att dessa personlighetsdrag 
inte påverkats av människans hunduppfödning. Man 
har använt en kraftfull modell och kommit fram till att 
komplexa egenskaper, som beteende eller personlighet, 
kan ha ett visst genetiskt bidrag, men det bidraget är 
fördelat över många gener och med väldigt små effekter. 
Detta betyder att medan vi kan förutsäga hur en hund är 
i genomsnitt, kan vi inte förutsäga hur en specifik individ 
är baserat på dennes genotyp och definitivt inte dess ras. 
Det pekar på att mycket av de komplexa egenskaper-
na påverkas starkt av varje individs levda upplevelser. 
Även om genetik spelar en roll i varje enskild hunds 
personlighet, ger inte den specifika hundrasen en bra 
förutsägelse av dessa egenskaper. En hunds personlighet 
och beteende formas av många gener såväl som deras 
livserfarenheter. Detta gör det svårt att välja avelsdjur 
efter genom. För det mesta skiljer sig en ras bara marg-
inellt från andra raser. En golden retriever är sannolikt 
bara marginellt vänligare än en blandras eller en annan 
renrasig hund. 

Hundars beteende är 
mindre beroende av 
ras än andra faktorer

Moderna hundraser beskrivs ofta med egenskaper och 
temperament (djärva, tillgivna, vänliga, träningsbara) 
som korrelerar med deras förfäders funktion (vallning, 
bevakning eller jakt). På samma sätt antas hundras-
ens härkomst vara förutsägande för temperament och 
beteende. DNA-tester marknadsförs till och med som 
verktyg för hundägare att lära sig om ett husdjurs indi-
viduella personlighet. Det finns dock få genetiska stud-
ier som kopplar beteendetendenser till härkomst eller 
andra genetiska, ärftliga faktorer. I studien har genetiken 
kombinerats med hundägarnas upplevelser av beteende 
och personlighet. Resultatet visar att endast ca 9% av 
beteende och personlighet är rasspecifik medan resten 
förklaras av individens upplevelser och andra genetiska 
faktorer och variationen inom rasen är stor.
Det som är lätt att ta till sig av studien är att det är stor 
skillnad på individer inom samma ras. Den visar också på 
att de mentala DNA-profiler som marknadsförs har litet 
värde. Värdet av mentalbeskrivningar för aveln kan inte 
anses ha kullkastats av studien medan värdet av ”raspro-
fil” får en annan innebörd – ett ämne för diskussioner? 

Vi har en föreställning om att varje ras har personlighet och beteende som är 
unika för rasen. Detta förstärks också av texten i rasstandarden och vi odlar 
gärna den beskrivning av vår ras som FCI-standarden ger oss. Detta kullkastas 
till stor del av den studie som refereras nedan.

Referat av en artikel om en studie vid 
Arizona State University School of Life 
Sciences med Assistant Professor Noah 
Snyder-Mackler, i samarbete med for-
skare vid UMass Chan Medical School, 
med bland andra Elinor Karlsson.

Se upp i 
huggormstider!

Om din hund plötsligt hoppar till kraftigt, eller panik-
rullar och uppträder chockad, då kan det handla om ett 
ormbett. Ett huggormsbett kan vara livshotande och 
innebära en både tuff och kostsam återhämtning. 

Schnauzerbladets utsända kom, laddad med kunskaper 
från förr, för att intervjua en huggormsexpert. Det 
visade sig att nästan inga av de gamla ”sanningarna” om 
stenrösen eller ”att värma sig i solen” längre är aktuel-
la. Att huggormarna är väl synliga och bländar oss med 
sina snygga zickzack-ränder i ett soligt stenröse är helt 
enkelt obsolet och vi måste lära om. 

På frågan var huggormar trivs, finns ingen direkt regel, 
förutom att det inte finns någon regel. De är numera 
förekommande allt längre norrut och i miljöer där de 
hittar bytesdjur samt där de finner infrarött ljus, vilket 
inte behöver innebära en speciellt solig dag. Med det-
ta i minnet kan man säga att de ofta trivs i åkermark, 
ängar, skogsbryn och diken. Att vara i ett dike gör att 
ormen kan lätt byta sida i diket för att snabbt komma till 
den sida där det infraröda ljuset finns. Ormarna är mer 
aktiva under sommaren, men likafullt kan de vara aktiva 
även när det är relativt kallt i luften, så från februari till 
november är det möjligt att se aktiva ormar. 

Ormarna är nomader, samtidigt som de har sina marker 
klart för sig, men de flyttar när de blir för många inom 
samma område. De har hålor som de återvänder till och 
det kan vara svårt att se dem när de krälar fram då de är 
väl kamouflerade av jord från hålorna, speciellt på våren. 
De ligger ofta under granris och årsgräs. 

Det är förbjudet att döda huggormar men man får lov 
att flytta dem om man har barn eller hundar på sin tomt. 
Huggormsexperten Schnauzerbladet intervjuat berättar 
att han använder ett rör som ormen får krypa in i och 

sedan  förflyttas ormen till en mer lämplig boplats. Att 
använda kratta för att flytta orm rekommenderas inte.

Skulle det värsta inträffa rekommenderas att hålla hun-
den stilla till dess man når fram till veterinär. Att snabbt 
komma dit är viktigt för hur lyckosam prognosen ska 
bli. Allmän förgiftning inträffar från 20 minuter till flera 
timmar efter ett bett. En allvarlig förgiftning syns snabbt 
men upp till ett dygn efteråt kan det dyka upp förgift-
ningssymptom. Sex till sju timmar efter ett bett är risken 
för förgiftning mindre. Ofta drabbas hundarna av bett 
i nos eller tass. Tassarna är kärlrika och nosen riskerar 
att svälla igen, så båda ställen innebär svårigheter. Om 
hunden kommer och visar på smärta, svullnad, trötthet, 
illamående och diarré i kombination med att man ser två 
prickformade hål, då kan man misstänka huggormsbett. 
Hundens allmäntillstånd, storlek och var bettet tagit, i 
kombination med ormens storlek och hur mycket gift 
som injicerats, påverkar hur skadligt bettet är. 

Tidigare har man behandlat ombett med kortison, men 
det är något man börjar gå ifrån till fördel för serum, 
som är mycket effektivt. Däremot är det inte alla veteri-
närkliniker som har serum hemma då det är relativt dyrt.  
Det kan vara ide att undersöka sina närmaste kliniker 
för att kontrollera vem som har serum hemma. Utöver 
serum behandlas hundarna med vätsketerapi och smärt-
stillande. Efter ett bett riskerar hunden lever- samt njur-
skador och i ett akut skede kan hjärtsvikt uppstå. 

Tillfrisknande efter ett bett sker mellan ett par dagar 
och flera månader. Positivt är dock att i ungefär vart 
tredje bett injiceras inget gift och det är inte alltid 
ormen ger allt gift den har utan den anpassar mängden 
gift efter hur hotfull den bedömer att situationen är.
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Hemma i naturen. 
Det är ingen hemlighet att både människan och djur är skapade 
för att vara ett med naturen. Vi är ju trots allt en del av den. 
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Jag brukar skämtsamt säga att jag har en adress i stan men 
bor i skogen. Och då menar jag i mitt tält. 
Att komma ut i naturen gör gott för både människa och 
hund vare sig det är en vandring över fjället på flera veckor 
eller en dagstur i något närliggande naturreservat. 
Jag och min schnauzer Beira älskar att vara ute på äventyr 
under helger och ledigheter. En hund är en perfekt vand-
ringskamrat!
Att ge oss ut året runt. Det är det absolut bästa vi vet och 
höjden av frihet. Vetskapen att man har ett bekvämt mobilt 
hem i ryggsäcken med oändliga möjligheter! Beira har 
klövjeväskor och bär mycket av sin egen packning. Hennes 
packlista kan ni läsa i en egen ruta!

Vi ska vara otroligt glada för (och rädda om) allemans-
rätten. Att få sätta upp ett tält en natt i skogen är inte en 
självklarhet om man tittar internationellt.
Jag och Beira har vaknat upp med utsikter finare än vad 
någon lyxvilla kan skryta om! 
Att få vakna i tältet till ljudet av havets lugna skvalp en sol-
ig sommarmorgon eller att vakna i ett vindskydd en krispig 
vintermorgon med en kopp kaffe framför en brasa och titta 
på soluppgången. Alla årstider har sin charm.
Livet i naturen är så vackert och gör så gott för både två 
och fyrfotingar. Passa på att nyttja sommaren och höstens 
skönhet och ut och njut! 
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Är man ny på friluftsliv men intresserad 
av att komma ut med sin hund så ska jag 
försöka sammanfatta lite tips för er! 

• friluftsutrustning kan vara väldigt dyrt och bli en stor 
investering om det inte är något man brinner för.
Kanske har du någon i din bekantskapskrets som har 
utrustning att låna ut. Som alternativ om man vill prova på 
finns idag många företag och privata uthyrare av utrust-
ning. På naturkompaniet kan man hyra tält, ryggsäck och 
friluftskök.
På hygglo.se finns massor av privata uthyrare. Kolla bara så 
uthyraren är okay med hund bland utrustningen.

• när det är lite kallare ute så sover Beira i min dunjacka 
istället för sovsäck. Jackan är ändå med i packningen. Saker 
som har 2 användningsområden är bra för att spara plats 
och vikt. Har du en liten gryta som du kan använda som 
mugg oxå? 

• börja med att prova en natt i ditt närområde. Skulle det 
visa sig att det inte är er grej eller om något skulle hända 
med utrustning etc så är det lätt att avbryta och ta sig hem.

• under dom varmaste och ljusaste månaderna kan det vara 
bra att tänka på var man sätter upp sitt tält. Att vakna i ett 
stekhett tält klockan 04:30 på morgonen är inte att föredra. 
Solen går upp i öst så hitta gärna något träd eller större 
buske och res tältet på västra sidan för att få mer skugga på 
morgonen. 

• Hundar gillar att jobba. Ska hunden bära packning är 
det viktigt att man vänjer hunden vid att bära väskor utan 
packning först. Börja med tomma väskor. Fyll sedan med 
bubbelplast eller något liknande så att hunden kan vänja 
sig vid den extra volymen på sidorna. Sen kan man sakta 
lägga i mer vikt och successivt öka vikten. En tränad hund 
ska inte bära mer än 25% av sin kroppsvikt.

Av:  Wiktor Wirre Lundgren

BEIRAS PACKLISTA! 
• klövjeväska
• mat
• vatten
• leksak
• tassalva
• fästingplockare
• stålkam
• vatten/matskål
• liggunderlag i cellplast (husse bär)
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Hälsa

Trimhälsa – öron

Hur vi ska hantera öronhåret är däremot idag under de-
batt. Länge har man dragit ur håret ur hörselgången med 
hjälp av öronpuder men nu diskuteras det att dragandet 
orsakar microsår som förvärrar redan uppkomna infektion-
er samt orsakar smärta. En del rekommenderar sövning 
om hörselgången är fullständigt igenväxt medan andra 
plockar ur med hjälp av puder. 
Att försöka att aldrig hamna i situationen med en snårskog 

i öronen är en bra början och om hunden har god öronhäl-
sa kan man på regelbunden basis hantera håret med den 
metod man anser bäst: plocka ur med puder, eller klippa 
försiktigt med lämplig sax. Man får tänka på att sövning 
inte bara är kostsamt utan också en påfrestning och att 
det alltid finns risker med sövning. Genom att göra öronen 
till en del av vår veckorutin bidrar vi positivt till hundens 
hälsa och välbefinnande. 

Att öronen är ventilerade och inte igenväxta är viktigt för 
hundens hälsa. Igenväxta öron gör att hörselgången inte 

kan ventileras och kan bli grogrund för ohälsa. 

SCHNAUZERNÖRDAR
Shoppingguide för 

1. Varmvattenflaska ca 72 cm lång ca 300 SEK hos heat-treats.co.uk  2. Affisch med klassiskt målning “Miss Sydney” från 10 till 65 USD beroende på 
format hos oldworldportraits.com  3. Dekal I love Schnauzer. 3x16 cm Pris: ca 49 SEK på jiteshop.se 4. Liten färgglad schnauzerskulptur. Pris: ca 700 
SEK på goodogs.com 5. Sneakers för Schnauzer-husse. Finns även till matte. 830 SEK via etsy.com. 6. Vimpelspel med schnauzrar - till barnrum. Material 
bomull. ca 270 SEK via etsy.com.  OBS! Priser med den valutakurs som gäller i skrivande stund. Kan snabbt ändras!

https://www.heat-treats.co.uk/childrens-schnauzer-dog-3d-novelty-long-hot-water-bottle/
https://oldworldpetportraits.com/product/schnauzer-art-print-miss-sydney/
https://www.jiteshop.se/product/dekal-i-love-schnauzer
https://goodogz.com/products/schnauzer-decoration-sculpture?_pos=5&_sid=6d852cadc&_ss=r&variant=39536443850815
https://www.etsy.com/se-en/listing/1047705302/miniature-schnauzer-beat-low-tops-rubber?click_key=d34c1d310bea966fbb5e2dabaf726ef38cde6934%3A1047705302&click_sum=8841345e&ref=as_recently_viewed-1&pro=1&sts=1&variation1=2592682559
https://www.etsy.com/se-en/listing/745640834/pink-schnauzer-dog-print-bunting-country?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=pink+schnauzer+dog+print+bunting&ref=sr_gallery-1-1&organic_search_click=1
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Vi hjälper dig göra ett fin och personlig necessär 
– där vi tar utgångspunkt i ditt favoritfoto av din   
schnauzer och gör om bilden till en illustration. 
Vill du lägga på ett namn också – är det möjligt.

Som medlem i Schnauzerringen får du 15% rabatt 
när du beställer på designbyklarr.com 
Ange koden som du fått i Schnauzerringens 
nyhetsbrev!

Sveriges äldsta valp!

Prinsessan är inte längre den väna lilla 
schnauzerflickan utan har förvandlats till 
en skräcködla på väg mot en spaniel med 
tillhörande pensionär. Skräcködlan slänger 
sig skällande ner på frambenen med rumpan i 
vädret, simulerar en rumptackling och skallen 
är intensiva. Det blir som en ringdans, en 
lekfull midsommardag, men känslomässigt 
finns inga likheter. Ilska, rädsla och lekfullhet, 
lite olika känslor hos de olika deltagarna. 
Matte till skräcködlan kallar in, för döva 
öron. Pensionären skriker och försöker 
lyfta upp en alldeles för tung spaniel och 
skräcködlan hoppar och skuttar i en intensiv 
dans. Skräcködlans matte håller i ytterligare 
en hund samtidigt som hon försöker få tag i 
skräcködlan och pensionären ylar desperat. 
Eftersom skräcködlan inte alls vill sluta 
sin dans binder matte upp hund nummer 
två, Prinsen, i en lyktstolpe och inser att 
pensionären är en vän till familjen. 
Lugnande repliker inleds.
- är det en valp, frågar pensionären och matte 
svarar med korsade fingrar 
- jo en valp, en liten snäll tik, ingen skräcködla. 
 
Mattarna blev ett team och lockar och försöker 
lura Sveriges äldsta valp. Spänningen i storyn 
vrids upp när en kungspudel närmar sig och 
Prinsen i lyktstolpen signalerar upphetsat att 
nu händer det mer grejor. Lyktstolpen får ett 

kraftfullt hållbarhetstest och matte ropar till 
sällskapet: 
- kom inte hit, här har vi lös hund! 
Efter viss tvekan svänger kungspudel med 
matte och övrigt sällskap undan och Team 
Matte kan omgruppera. Skräcködlan har fått 
nosa på spanieln, som är en snäll veteran och 
inte är så vansinnigt lekfull, och faktum är att 
orken börjar tryta på Skräcködlan. Eftersom 
mattarna nu är överens och kan Skräckens 
matte göra det som borde ha gjorts på en 
gång: vända på klacken ihop med Prinsen och 
gå därifrån. Skräcken inser att hon kommer 
bli ensam på plan med trista pensionärer och 
följer efter. 

Det är alltid lätt att veta vad man ska göra, 
speciellt efteråt och utan adrenalin som 
pumpar. Där och då med skräckslagen 
pensionär var det inte läge att bara gå och 
dessutom kommer man av sig. Slutet gott och 
matte åkte förbi pensionär med spaniel och 
bad återigen tusen gånger om ursäkt. Kopplet 
har inte använts sedan dess och tillverkaren 
har blivit kontaktad, dock utan nämnbart 
intresse. I hemmet har det googlats säkra 
hakar och begrepp som: twist and lock, BGB 
har ventilerats samt att kopplen har flätats in 
utan hakar direkt i halsbandens ringar i väntan 
på nya hakar.  

Medlems-
krönika

Ibland kan det minsta ljud orsaka total panik. Ett hårt men lätt ljud som upp-
står då metall möter asfalt och katastrofen är ett faktum. Kopplet har inte 
längre något motstånd och mattes Åh nej! kontrasteras av hundens Jippi!! 
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Hundutställning är show, spänning och en social sam-
mankomst för rashundsfantaster, uppfödare och pre-
sumtiva valpköpare. Även om man inte har fått sin hund 
placerad i topp för dagen, kommer man hem rik på 
upplevelser. I bästa fall har man med sig fina rosetter 
som man kan tapetsera sin trofévägg med, kanske en 
titel som man får lägga till på stamtavlan. I varje fall har 
man med sig en kritikblankett, som man läser om och 
om igen. 

Skulle det bara vara för den där stunden i ringen, som är 
tre minuter eller kanske bara två minuter om man inte 
får vara med i konkurrensklassen, skulle det inte finnas 
hundutställningar. Det är allt runtomkring som man får 
vara en del av som är behållningen för de flesta.

Så här skriver SKK om utställningar: 

Vad är då värdet av utställningen för uppfödare och avel? 
Som uppfödare får man tillfälle att träffa hundägare och 
andra uppfödare. Man får se avelsmaterial samlat på en 
plats. Kontakten med presumtiva valpköpare är värdefull.
Att få sina avelsdjur meriterade har ett värde för mark-
nadsföringen av kommande valpkullar.

Vid ett snabbt överslag omsätter utställningsverksam-
heten i Sverige minst 150 Mkr eller 1 000 kr per utställd 
hund. Medveten om att man inte kan räkna så - timkost-
naden för att få tillträde i ringen är ca 20 000 kr. 

Kritiken som domaren dikterar för ringsekreteraren är 
subjektiv ”domarens skön”, men ska utgå ifrån ras-

standarden och rasens domarkompendium som är 
FCI-standarden med rasklubbens kommentarer och för-
tydliganden. Det är alltså ett relativt omfattande underlag 
som domaren ska kunna för att göra korrekta bedömnin-
gar på bara 2-3 minuter och sekreteraren ska dessutom 
hinna skriva ner kritiken och eventuella meriter som delas 
ut. Kritiken blir då förstås summarisk och ofullständig.
 
Det finns ett annat sätt att utvärdera avelsmaterialet och
bedöma enskilda hundar. En del av det som kallas ”kor-
ning”, som finns för brukshundsraserna och schnauzer-
pinscherraserna, är exteriörbeskrivningar. Dessa är 
detaljerade och systematiska beskrivningar med över 
60 noteringar, som omfattar alla delar av hundens 
anatomi, päls, bett, rörelser, mått, uppträdande etc. En 
exteriörbeskrivning tar mellan 20 och 30 minuter och 
kostar ca 300 kr. Redovisningen med sin systematik ger 
ett statistiskt underlag som kan användas i avel och vid 
upprättande av den RAS (Ras-specifik avelsstrategi) som 
ska uppdateras vart femte år av alla rasklubbar.

Vid en genomgång av kritiker från ett antal utställningar 
visade det sig att man bara redovisade mellan 4 och 18 av 
de minst 60 punkter som finns i exteriörbeskrivningen. 
Ingen av kritikerna innehöll något mätresultat. Då ska 
man veta att enligt rasstandarden är t ex mankhöjden 
för schnauzer överstigande 51 cm ett fel, >52 cm ett 
allvarligt fel och >53 cm ett diskvalificerande fel. I en 
exteriörbeskrivning tas alla mått som är relevanta enligt 
rasstandarden.
Svaret på frågorna i rubriken blir

Passa på när våra exteriörbeskrivare anordnar nästa 
beskrivningstillfälle. En godkänd exteriörbeskrivning är 
en merit som redovisas i SKK:s hunddata och ger rätt till 
rabatt vid valpregistrering lika som utställningsmeriter. 
Har du gjort exteriörbeskrivning samt mentalbeskrivning 
(MH eller BPH) kan du anmäla din hund till mentaltest 
(MT) och få den fina titeln ”Korad”.

Hundutställning 
versus 
exteriörbeskrivning 
– vad och varför?

”På en hundutställning visar du 
upp din hund och kan vinna priser 
och andra utmärkelser. Du får också 
chansen att träffa andra hundin-
tresserade, och du som är uppfödare 
kan få vägledning vid avel.

”

”- Gärna utställning - men fler   
      exteriörbeskrivningar. 

”

Rasstandarden är den beskrivning av varje hundras, som är 
grunden för all rashundsavel. Den utformas av rasklubb-
en i rasens ursprungsland. I vårt fall är det Tyskland. 
Rasstandarden fastställs av FCI General Committie och 
översätts av respektive lands kennelklubb.
Rasstandarden beskriver alla delar av hunden inklusive 
uppförande och karaktär. De anatomiska detaljerna är 
mycket precisa med angivna mått, måttförhållanden och 
vinklar. Den mentala beskrivningen är inte lika stringent.
Rasstandarden i sin helhet finns på SKK:s hemsida: Ras-
standard schnauzer 
Förutom att beskriva rasens standard redovisas också det 
som anses vara fel, allvarligt fel och diskvalificerande fel.
Det viktigaste för att en schnauzer ska kunna användas 
till avel är att den är kliniskt och funktionellt frisk samt 
har ett rastypiskt utseende. Naturligtvis får hunden inte 
vara skygg eller aggressiv. Det rastypiska utseendet består 
framför allt av den kvadratiska kroppen, det kraftfulla 
intrycket, huvudformen, den sträva pälsen och tempera-
mentet. Rasstandarden beskriver inte hunden i bilder, men 
så här skulle det kunna se ut:

Vad säger rasstandarden? 
Duger min hund till avel?

Hunden på bilden gör inte anspråk på att vara helt perfekt, 
men är i det närmaste helt kvadratisk 50x50 cm. Den per-
fekta hunden finns knappast utan avelsurvalet blir därför 
en balansgång och även en hund som inte är perfekt trim-
mad kan vara bra avelsmaterial. Den perfekta trimningen 
är viktigast för hundar som man vill kunna få placerade i 
konkurrensklass.
Läs gärna rasstandarden och jämför med din hund som 
kanske aldrig varit utställd. Kan du tänka dig att använ-
da hunden i avel – ta kontakt med någon av våra ex-
teriörbeskrivare och få en bedömning. 
I rasen finns det behov av hanhundar och din kanske är 
den som någon av våra uppfödare söker. Det förutsätts att 
du låter röntga höftlederna och gärna också gör en men-
talbeskrivning genom BPH eller MH. Du kan då anmäla din 
hund till hanhundslistan, som finns på schnauzerringens 
hemsida.
Om någon uppfödare är intresserad upprättas ett avtal, 
som reglerar det ekonomiska i samband med en parning.

Proportioner enligt rasstandard Vinklar enligt rasstandarden



3130

Smått 
& gott

TÄVLING
Vinn en personlig vattenflaska 
från Design by Klarr!
Vår sponsor Design by Klarr gör personliga hundprodukter 
utifrån dina favoritbilder på din schnauzer. I detta nummer 
har vi gömt ett antal vattenflaskor i tidningen som du ska 
leta upp och berätta var du hittar. 
Dessutom önskar vi att du 
motiverar varför just du ska
vinna en vattenflaska. 
Värde 249 kr.
Skicka ditt tävlingsbidrag 
senast 31 augusti till 
redaktor@schnauzerringen.se

Tina har jobbat med specialsök, utbild-
ningar och föreläsningar sedan 90-talet. 
Med denna gedigna erfarenhet har hon
skrivit en kompakt bok – på lite mer än 
60 sidor. Den är en handledning för den 
som vill lära sin hund grunderna i spe-
cialsök med röd Kong classic, som kom-
mer att bli en tävlingsform inom Svenska 
Brukshundklubben

Specialsök är också ett samlingsnamn 
för operativ sökverksamhet som t ex 
narkotika, löss, mögel, sprängmedel mm. 
Tina beskriver också hur operativa sök 
går till med exempel från sin verksamhet.

Boken beskriver hur man stegvis går 
tillväga för att lära hunden doften, få den 
att söka systematiskt och göra tydliga 
markeringar. Det som man särskilt ska 
tänka på under inlärningen har ramats 
in i faktarutor.

Bokens stora fördel är att den är lätt 
att tillgodogöra sig och undviker långa 
teoretiska utläggningar. Du blir inspir-
erad att börja träna direkt utan behöva 
passera någon hög inlärningströskel. Vill 
man fördjupa sig i ämnet finns lästips 
och länkar till olika sidor som behandlar 
ämnet.
Pris ca 230:-

BOKTIPS
Specialsök – som 
hobby och yrke.
Författare: Tina Krulle Ringfoss

Äntligen sommar och sol... 
Årets smarta nyhet är en vattenfontän till 
trädgården – som hundar kan svalka av sig i, 
under varma sommardagar. 
Du kopplar enkelt vattenslangen till fontän-
mattan. När ringen runt mattan är fylld med 
vatten kommer sköna strålar att stå likt en 
fontän, och ger din hund svalka och en rolig 
lekstund.
Diameter: 150 cm.
Material: 100% PVC non slip material.
Pris: 279 kr hos bl a 4DOGS och TinyBuddy. 

EN ALLDELES EGEN

BADFONTÄN

Hundvänlig semester 
på härliga Gotland.

På Gotlandssemester med hund. 
På rosorna och ruinernas ö finns många pärlor man kan 
njuta av tillsammans. Faktum är att nästan alla uteserver-
ingar accepterar fyrfotingar och det finns många stränder 
de är välkomna till.  

Visbyområdet
En promenad runt ringmuren är en utmärkt start på 
semestern. Om man går längs utsidan av muren finns 
det skyltar som berättar om murens olika delar och tar 
med läsaren längs historiens vingslag. Schnauzerbladets 
utsända reporters favoritdel är Öster- och Nordergravar. 
Efter Nordergravar föreslår de gotländska schnauzrarna 
att kompisarna bjuds på ett litet bad nedanför havsmuren. 

Många vill bada när de kommer till ön och det finns flera 
stränder man kan ta med sig hunden till. Är man i Visby 
kan man exempelvis bada i Brisunds sandstrand och kan-
ske ta en fika i trädgården på Krusmyntagården. 

Om man färdas söderut mot Högklint och Kneippbyn 
finns det underbara promenadvägar längs den vindpinade 
kusten med gotlands karaktäristiska tallar och klappers-
tens stränder. I dessa trakter kan man även stöta på öns 
enda schnauzeruppfödare. Ta med badkläder och ta ett 
underbart bad i vattnet som ofta har fantastiska kulörer 
och känns väldigt osvenskt. 

Östra sidan
En liten ”gömd” strand finns vid St:Olofsholme på östra 
delen, där man förr i tiden lastade kalksten i cementin-
dustrin. Inte mycket av industrin finns kvar men en rar 
liten avskild strand där det inte var så många, åtminstone 
inte då schnauzerbladets utsända var där. På väg därifrån 

föreslår vi en tur förbi Stenugnsbageriet i Rute, inte billigt, 
men gott och en spännande miljö. Schnauzrar är välkom-
na i trädgården och det finns vattenskålar att låna. 

En favorit bland många gotlänningar är vägen längs Gro-
garnsberget. Superfint! Ät på Katthammarsviks restau-
rang och åk längs Grogarnsberget. En del ställer sin husbil 
längs kusten och frikampar en natt här. Tänk bara på ter-
rängkörningslagen och parkera på anvisade platser.
Att sitta på stenstranden i Sysne och äta rökt fisk från 
boden, det är bäst, t o m om man egentligen inte gillar 
rökt fisk.

Fårö
Fårö är väldigt speciellt och ganska berömt. Tänk på att 
åka tidigt så att ni inte hamnar i en lång färjekö, det kan 
ta udden av det bästa semesterhumör. Köerna kan vara 
av episka mått. Det finns serveringar på Fårö, men varför 
inte ta med en fikakorg och fika på Helgumannens fiskel-
äger, ett ”måste-ställe” på väg upp till raukfälten. Vill man 
bada lite mer avskilt och kanske beblanda sig med de som 
har bostad på Fårö åker man till Ekeviken.  Förr i tiden var 
Norsta Auren ”hemlig” men numera hittar ”alla” dit, men 
den är väldigt lång, superhäftigt och väl värd ett besök. 
På flera stränder på Gotland ska man akta sig för strömt 
vatten när man kommer en bit ut. Håll utkik för skyltar. 

Sista helgen i augusti går Gotland dog show av stapeln 
av då kan man delta eller titta på snygga kompisar av alla 
olika raser. Faktum är att det kommer hundar från flera 
olika länder till ön då och många har semester ihop med 
sin vistelse. Hoppas ni blivit sugna på att besöka ön och 
fått några tips.  

Här får vi 
följa med!
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Aktivering

Specialsök är ett samlingsnamn för de sök där vi lär 
hundarna att söka efter olika preparat/ämne så kallat 
etiketter. 
Det kan vara de inom nosework fastställda etiketterna 
eucalyptus, lavendel och lagerblad eller den kommande 
grenen Specialsök inom brukshundsklubben där etiket-
ten är Röd Kong. I stort sett vilka etiketter som helst kan 
läras in. Ibland benämns det som Avancerat specialsök 
när man gått vidare och tränat in någon annan doft så 
som droger, gas, kantareller, ID från människa/djur,
skadedjur mm. 

Att låta hunden jobba med sin nos är stimulerande på 
många sätt men majoriteten av alla hundar njuter av att 
få arbeta med nosen så det brukar vara en aktivitet som 
uppskattas. Sökandet kan ske som en del av vardagsak-
tiviteten på en promenad, som stimulans inomhus reg-
niga dagar, som hjärngympa för hundar som behöver en 
annan typ av aktivitet än motion. Det är en för hunden 
självförtroendeförstärkande aktivitet och det går inte 
att ta fel på den stolthet som byggs upp hos hunden i 
att den kan och den får visa oss! Det skapar också en fin 
relation och ett gott samarbete mellan förare och hund 
då vi måste lära oss att lita på våra hundar. 

Träningen går till som så att man lär in ett ämne som 
hunden skall kunna urskilja gentemot andra, hur finns 
det i sann hundträningsanda olika sätt att göra på. När 
hunden lärt sig en doft så går vi vidare och lär dem att 
skilja ut den doften bland andra störningar som kan 
varieras i oändlighet. Allt från dofter som finns naturligt 

På hundens arena  
SPECIALSÖK!

i olika omgivningar till att vi preparerar med smaskiga 
köttbullar och oxlunga, bara fantasin sätter begränsnin-
gar. Vi förare måste lära oss att läsa vår hund och se när 
den talar om för oss att den hittat ”markerar” sitt fynd. 
Det gäller att jobba med att få engagemang i själva 
sökandet och arbetet, sedan kan en markering exempel-
vis ”frysmarkering” där hunden fryser i position när den 
hittat tränas in. 

Valfriheterna är oändliga och det går att träna helt 
utifrån sina egna ambitioner. Idag används specialsöket 
både som hobby men också yrkesinriktat. Vanligtvis 
tänker vi på de hundar som används inom polis/tull/
försvaret men många arbetar med att till exempel söka 
vägglöss åt fastighetsbolag, söka försvunna djur eller 
att söka barkborrar som idag förstör skogsmark för stora 
summor. Hunden är oslagbar i sin effektivitet och kan 
söka av stora områden på kort tid i jämförelse med vad 
det tagit oss människor att göra samma arbetsuppgift. 

Är du nyfiken så kika på närmsta brukshundsklubb eller 
annan hundträningsverksamhet så skall du se att du 
hittar kurser i specialsök och kan få en härlig träning och 
aktivering tillsammans med din hund! 

I mycket av träningen vi gör med våra hundar är det vi som kan momenten 
först och så lär vi in det på hundarna – vi vet vad som skall utföras och hur det 
skall se ut. I Specialsöket är vi på hundens arena, när de lärt sig vad, så är det 
de som visar och vi  följer – vi är på hundens hemmabana och den får använ-
da sitt fantastiska doftsinne!
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Carina Anderström, Edsbyn & 
hunden Schnaublacks Vilma, 4 år.

Varför har ni valt att träna specialsök?
- Jag hade en hund som fick överslag som ung och behövde något 
som fick henne att använda huvudet. Jag hoppade på en ny-
börjarkurs i Nosework och insåg att Vilma tyckte det här med 
nosarbete var riktigt roligt.
Fortsatte med andra preparat och fick en bättre relation på 
köpet och en harmonisk hund. 

Vilket/vilka ämne(etiketter/preparat) tränar ni på och varför 
just det?
- Just nu på eukalyptus och lagerblad. I början valde jag dessa 
preparat för det var lätt att ta med en plåtburk med en dränkt 
tops att gömma där vi var för stunden.
Vi tränar också med röd kong. Detta valde jag för att kunna 
variera etiketterna och utmana henne lite.
ID-sök i olika varianter som t ex nycklar, telefon, en sten eller 
en nergrävd kompress med doft. Detta gör jag dels för det är 
roligt för både mig och Vilma, och för att det kan utföras precis 
var som helst och är dessutom super som partytrick. 

Vilka egenskaper hos din schnauzer kommer till god använd-
ning i specialsöket?
- Att få arbeta med nosen, få utföra en uppgift och samarbeta, 
fundera och lösa uppgifterna för hon gillar klurigheter och att 
att få leta och hitta.

Något mer du vill berätta för andra om specialsöket? 
- Att börja med någon form av specialsök är något jag kan 
rekommendera alla att prova om man inte gjort det redan. 
Man behöver inte göra stora sökområden och ladda med mas-
sa preparat varje gång. När hunden väl lärt sig känna igen en 
etikett, är det enkelt att ha en burk med sig med preparatet 
och fästa ex en möbeltass/behållare på vad som än finns i din 
närhet. Gå en runda och när du kommer tillbaka får hunden 
jobba. Det om något blir en rolig promenad. Har hunden väl lärt 
sig en etikett är det enkelt att lägga till nya.  
Numera har jag två hundar och specialsök blev en naturlig akti-
vitet för nykomlingen redan från start! 

Madeleine Bergstrand, Moholm & 
hunden Cubits Ossie ”Wilma”, 5 år.

Varför har ni valt att träna specialsök? 
- Jag ville jobba med min hund som var utmanande, spännande 
och framför allt ha roligt tillsammans.
Jag ville också lära mig att läsa min hund.
Det finns så oändligt mycket inom avancerad specialsök att 
jobba med, har man tillgång till en sån fantastisk nos måste man 
bara få veta vad dom mer kan lära sej, det tycks aldrig ta slut.

Vilket/vilka ämne(etiketter/preparat) tränar ni på och varför 
just det?
- Te är en av etiketterna - vi jobbar både direkt och indirekt doft. 
Te är en bra inlärningsdoft där man kan jobba med ämnet i olika 
former. Butangas vid läcksök.
Momenten vi jobbar med är ID-sök, ytsök, vattensök, rumsök, 
sökbana, UIMKÖ (minisök), spår m.m.

Vilka egenskaper hos din schnauzer kommer till god använd-
ning i specialsöket?
- Sökvilja, nyfiken, positiv, miljöstark som hon blivit under 
arbetets gång.
Annan tillgång är relationen oss emellan som är god & positiv.

Något mer du vill berätta för andra om specialsöket? 
- Specialsök handlar om samarbete och arbetsglädje!!

Louise Lundquist, Helsingborg & 
hunden Cubits Rex ”Aston”,  3 år.

Varför har ni valt att träna specialsök?
- Vi har tidigare tränat lydnad/rallylydnad men Aston tyckte 
att det var kul en kort stund, sedan sjönk engagemanget. Så 
provade vi med Nosework och wow, där fanns inget stopp på 
viljan och lusten. Vi fick då möjlighet att gå en ettårig utbildning 
i avancerat specialsök och är precis klara. Framför allt har vi 
gjort det för att det varit något som vi båda tycker är fantastiskt 
roligt; han blir alldeles exalterad när jag plockar fram utrustnin-
gen och jag har lärt mig så mycket om hundträning, att läsa min 
hund och vi har fått en ännu bättre relation. 

Vilket/vilka ämne(etiketter/preparat) tränar ni på och varför 
just det?
- Vi har lagt mycket grundträning på svart te, ett preparat som 
är enkelt att optimera och lätt att gå tillbaka till om man kör fast 
sen. När hundarna kan ”sökleken” så går det på en kort stund att 
lära in ett nytt. Vi har också sökt på en grupp av droger (psue-
dopreparat, alltså träningspreparat med samma doftbild), ID, 
gasol, barkborre och röd kong. Nu till hösten skall vi specialisera 
oss på något och gå en vidareutbildning. Då jag arbetar inom 
fastighetsbranschen vore det en dröm att få jobba med min hund 
där. Sen tänker vi tävla inom Specialsök när det blir en officiell 
gren inom brukshundsklubben. 

Vilka egenskaper hos din schnauzer kommer till god använd-
ning i specialsöket?
- Hans ”jag hänger på när du vill”-attityd, söklust, oräddhet i 
olika miljöer; underlaget, om vi är i ett rum eller en industri 
samt om det är regn, sol eller blåst kvittar helt. 

Något mer du vill berätta för andra om specialsöket? 
- Det behöver inte vara så avancerat utan kan göras helt utifrån 
egen ambition men det skapar en fin relation och din hund växer 
med uppgiften, det är den som ”kan” och vi måste lita på dem då 
vi inte känner ett uns av preparatet de söker efter!
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Frågor & Svar från 
läsarundersökningens:
”Fria kommentarer”
I samband med vår läsarundersökning fick vi förslag på en frågespalt – som vi härmed startar genom 
just frågor  från er läsare  från undersökningen, och i detta fall med svar från redaktionen. 
Sänd gärna frågor som ni vill att vi tar upp till: redaktor@schnauzerringen.se  – så återkommer vi här 
med svar från dem som svarar bäst, dvs det kan vara en uppfödare, avelskommittén eller någon annan 
sakkunnig.

Frågespalten

Kommentarer från 
undersökningen

Redaktionens svar

Flera kommentarer med önskningar att 
få Schnauzerbladet som pappers-
tidning.

Det skulle vara trevligt om vi hade möjligheter att trycka Schnauzerbladet 
och skicka ut till våra medlemmar. Vi har tyvärr inga ekonomiska möjlig-
heter till det. Ett nummer att trycka och skicka ut skulle ta halva vår 
budget och kraftigt begränsa övrig verksamhet. 

Jag tycker det är lite för mycket reklam 
för vissa kennlar på Schnauzerringen 
FB-sida när hundarna nämns med sina 
kennelnamn ”smygreklam” och priser 
vad ägare har betalt för sina hundar.

Vi har flera administratörer som bevakar att gruppens regler följs. Så här 
ser reglerna vad gäller kennelnamn ut:
”Hundens kennelnamn får skrivas ut men man får inte göra reklam för 
uppfödare i inläggen. Bilder får märkas med fotografens namn men inte 
med kennelns logotyp.”
Fullständiga regler hittar man via länken:
Schnauzerringen-Forum | Facebook

Har haft schnauzer sedan 1978 (om-
placering), de var vassare då. Numera 
väldigt familjära och det är bättre till 
viss gräns. Kanske vi kan avla på lite 
vassare linjer men vi måste vara försik-
tiga. Så vill jag också nämna att vår 
ledning är nog mer professionell nu för 
tiden!

Vi tackar för lovordet, men tycker nog att vi har haft mycket kompetenta 
funktionärer i klubben tidigare.
Frågan om schnauzerns ”skärpa” är intressant och vi har den med oss 
inom avelskommitté och mentalgrupp. Vid en föreläsning med Kenth 
Svartberg som redovisade en genomgång av över 12.000 BPH-resultat 
med raser som hade över 50 beskrivna hundar placerade sig schnauzer 
PS på 4: plats vad gäller aggressivitet/hot. Man ska då vara medveten om 
valören på orden som i det här fallet inte handlar om ”farligt” aggressiva 
hundar utan hundar som talar om att de upplever ett hot. Tittar man i de-
talj på BPH-resultaten visar de sällan eller aldrig en kvarstående aggres-
sivitet hos schnauzern. Ibland hör man också synpunkter på att schnau-
zern har blivit alltför social. Detta är inte helt enkelt att tolka. Det skulle i 
vissa fall kunna vara en överreaktion som tolkas som socialitet.

Ta gärna fram vad som är bra och 
dåligt för rasen, t ex sjukdomar

Schnauzern har inget hälsoprogram som vissa raser med specifika prob-
lem som t ex ögonsjukdom och hjärtåkommor. Det förekommer sjukdo-
mar precis som hos alla hundar (inte enbart rashundar). Om man tittar på 
försäkringsstatistiken ser man att det förekommer tumörsjukdomar, vilket 
finns i alla raser. I den rasspecifika avelsstrategin (RAS), som finns till-
gängligt på SKK:s hemsidor redovisas statistik fördelat på typ av åkommor.
Länk till RAS, som kan ge svar på frågorna.

SpillFree vattenskål
Smart  och praktisk skvalpsäker skål 

för hunden som behöver dricka i 
farten - t ex i husbil och bil.  

Funkar så klart även hemma.
Finns i flera färger.

Kyl- & torkduk
Torkduk med mycket hög absorptionsförmåga, 

att använda efter bad eller regniga prome-
nader. Även utmärkt som kylduk 

under varma sommardagar. 
Lägg duken en stund i kallt vatten, 

vrid ur och placera 
över hunden.

      

Hundpool
Egen hundpool är lycka för badglada vovvar. 

Perfekt svalka under varma sommardagar. 
Diameter 130 cm höjd 30 cm.
Hundpoolen är tillverkad av 

tåligt material och är 
enkel att sätta upp.

Sommar, sol och 
svalkande tillbehör!

15% I MEDLEMSRABATT!
För Schnauzerringens medlemmar har vi valt ut 
dessa tillbehör som vi lämnar 15% rabatt på
fram till den 31 augusti! Rabattkoden får du via 
Schnauzerringens nyhetsbrev.

Beställ på: www.4dogs.se

Fint sommarväder, då njuter både vi och hundarna 
av all tid utomhus. Dock är det viktigt att hålla 
hundarna svala – även de påverkas av värmen och 
måste vila och dricka mycket. På 4DOGS har vi 
tagit fram ett härligt sommarsortiment för lek och 
vistelse utomhus – så väl i stan, på landet som på 
stranden. Njut solen och värmen! 
 
På 4DOGS.se hittar du fler tillbehör för era äventyr, 
och allt annat du behöver till din hund.

https://www.facebook.com/groups/153677068087585/about
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/RAS/ras-schnauzer2019.pdf
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Pyssel!

1   Klipp till tygstyckena.

2   Stryk fast vliseselinet på ena sidan av tyget 
som ska vara inåt. Bild A

3   Vik den blå lakansväven så att det formar 
en	ficka.	Fickan	ska	bli	11-12	cm	djup.	De	råa	
kanterna ska hamna längs med kanterna så att 
fickan	får	dubbelt	tyg	utåt.	Bild B

4   Vik förstärkningstyget så att det bildar en 
ficka.	Fickan	ska	bli	11-12	cm	djup.	Det	kan	
vara snyggt om detta tyg kontrasterar lite mot 
det andra. Bild C och D

5			Sy	runtom	så	att	fickan	för	saxarna	sätts	
fast. Om du använder förstärkningstyg så syr 
du fast det i samma moment. Se bild D och E

6   För att du inte ska se sömmarna för facken 
från utsidan av ditt färdiga fodral behöver du i 
detta läge sy ett antal raksömmar som formar 
avgränsningar för dina saxar. Lägg ut dina sak-
er	i	den	stora	fickan	och	nåla	så	att	du	får	rätta	
storleken	på	fickorna.	Bild E

7   Antingen syr du ihop ditt yttertyg med ditt 
innertyg genom att lägga dem rätsida mot rät-

Sy ett fodral till 
saxar och knivar!

  DU BEHÖVER:
  • Tyg till innertyg 50x40 cm 
    (ljusblått lakanstyg)
  • Tyg till förstärkning 35x40cm 
    (blåvitt kraftigare tyg)
  • Vliseline 26x40 cm
  • Remsa 10x65cm till knytremsa

sida och sy nästan hela vägen runtom. Stanna 
en liten bit innan du sytt runtom och vänd 
så att snyggsidan kommer utåt. Pressa med 
strykjärn och sy igen hålet du vände genom. 
Bild F. Eller...

Lägg	innertyget	med	fickorna	och	yttertyget	
avigsida mot avigsida. Nåla fast ett 3,5cm bred 
remsa, ca 135 cm lång, på insidan runtom hela 
fodralet. Sy fast med raksöm runtom. När du 
kommit runtom pressar du tillbaka remsan 
med strykjärn så att du kan vika den snyggt 
över kanten. Vik sedan in den råa kanten på 
remsan och nåla fast den runtom från utsidan. 
Sy fast med raksöm. Bild G samt detaljbilden 
med fyra bilder i en. 

8   Sy en remsa av en bit lakansväv som är 
10x65 cm. Stryk och vik den så att den blir 
hälften så bred, pressa och vik sedan in de råa 
kanterna och pressa igen så att remsan blir ca 
2x65cm. 

9   Sy fast remsan i kanten av fodralet. Bild H

     Om man vill kan man sy fast små öglor i 
överkant på fodralet så kan man hänga upp 
det på väggen i sitt trimrum. 

10

A.

B.

C.

D.

G.

H.

F.

E.
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Notiser

Vi har blivit sämre på att 
plocka upp efter våra hundar.
Vi	ser	allt	fler	bruna	högar	i	vägkanten,	på	gång-
stigar och trottoarer. Det beror på att andelen 
hundägare som plockar upp bajset har minskat. 
Endast 68 procent säger sig alltid plocka upp, 
medan	motsvarande	siffra	för	tre	år	sedan	var	
91 procent, enligt en färsk undersökning som 
Agria Djurförsäkring har gjort. Trots det är vi 
svenskar bäst i Norden på att plocka upp efter 
hundarna. 

Så här ser det ut i våra grannländer:
• Finland 37%
• Danmark 59% 
• Norge 58%

Drygt var fjärde hundägare menar att de 
plockar upp om hunden bajsar på trottoaren 
eller annan gångväg. Medan 5 procent aldrig 
plockar upp. Att inte plocka upp efter hunden 
är brottsligt och kan ge böter.

Av dem som plockar upp säger 68 procent att 
de vill vara en ansvarsfull hundägare, medan 
78 procent gör det för att andra inte ska trampa 
på avföringen. En stor grupp, 56 procent, tycker 
också själva att det ser snuskigt ut på marken 
och vill göra rent efter sig. (Denna fråga hade 
flera	svarsalternativ,	därav	de	höga	procentan-
delarna).
De	flesta	hundägare	slänger	påsen	i	en	offentlig	
papperskorg, 70 procent. Och ungefär var tredje 
tar med påsen hem och lägger den i hushållsav-
fallet.

Källa: Agrias och företaget Xtreme’s undersökning 2022.

Hundar kan också bitas 
av knott och myggor.
Det är inte bara oss människor de biter, utan 
även hundar. Vissa hundar är känsligare än 
andra mot knott- och myggbett. En del hundar 
kan till och med reagera allergiskt. 
Hundar som blir bitna av knott eller myggor kan 
uppvisa olika symtom. Vid lätta till måttliga an-
grepp får hunden små rodnader och svullnader 
i huden. Dessa bett kan klia intensivt. De som 
blir svårt bitna eller är känsliga mot denna typ 
av bett kan få en anafylaktisk chock. I sådana 
fall måste veterinär uppsökas omgående.

Undvik knott och mygg
Det går att ta till några knep för att undvika att 
din hund får många bett. Är det väldigt mycket 
knott eller mygg kan det vara bra att hålla hun-
den inne de tider på dygnet det är som värst. 
Det	finns	även	medel	som	skyddar	mot	mygg	
och knott – fråga din veterinär. Områden som 
ansikte, benens insidor och mage brukar vara 
mest utsatta och kan behöva skyddas. Ben och 
mage kan exempelvis skyddas med kläder – det 
går att lösa enkelt med hjälp av 
t ex en T-shirt eller liknande.

Vaccinera dig mot TBE!
Att ha hund och katt, ökar risken för att du själv 
ska bli biten av de läskiga små fästingarna. Dels 
vistas vi mer ute i naturen som hundägare, och 
dels kan våra pälsklingar bära med sig fästin-
garna in i huset. 
Att vaccinera sig är speciellt viktigt om du dess-
utom har hunden i sängen.

En praktisk lösning är att dra över pälsen med 
en ”klädrulle med självhäftande material” det 
stoppar lite av fästingarna att komma över 
tröskeln in i hemmet. Men säkrast är att du 
dessutom vaccinerar dig själv. Det är enkelt 
och lätt att vaccinera sig hos Vaccindirekt, hos 
Fästingbussen som är ambulerande eller där du 
normalt vaccinerar dig inför utlandsresor.
En del apotek har vaccinationsservice också.

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 på www.schnauzerringen.se och i 
facebook gruppen Schnauzerringen Forum

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
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Schnauzer-
profilerat

Hoodie med dragkedja

T-shirt

Schnauzerringens  profil-
kläder till hund & folk!

Reflexväst Reflexscarfs

En skön hoodie med drag-
kedja fram. Tryck på bröst, 
ärm och rygg. 
Färg: Gråmelange. 
Storlekar: XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Vikt: ca 600 g

Pris: 537 kr

En snygg t-shirt med tryck 
på bröst och rygg. Text på 
ryggen “En skäggig kam-
rat, Schnauzer så klart!”
Färg: Grafitgrå. 
Storlekar: XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL
Vikt: ca 180 g

Pris: 82  kr

En tuff scarfs till hunden 
med schnauzerringens 
logotype. 
Färg: Gul
Storlek: Schnauzer-size
Vikt: 40 g

Pris: 65  kr

En praktisk väst för 
mörkerpromenad. Logo-
type tryckt på bröstet. 
Färg: Gul  
Storlekar: S, M, L, XL.
Vikt: 160 g

Pris: 60  kr

FRAKT
Frakt och emballage tillkommer. Du räknar ut vikten 
genom att lägga samman plaggens vikt ovan. 
• upp till 1 kg kostar 76 kr
• från 1 kg till 2 kg kostar 109 kr

BESTÄLLNING
Priserna gäller per styck, och beställning skickas till:
bestallning@schnauzerringen.se
Varorna betalas i förskott till PG-nr: 15 12 18-5 
för både plagg och frakt. 

LEVERANSTID: ca 14 dagar efter betalning. 
Trycks efterhand som våra beställningar kommer in. 
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Ronden 2022, Västerås
Äntligen kunde Ronden genomföras. Det var tre år 
sedan, den gången i Eskilstuna. Nu var First Camp 
i Västerås utställningsområde. Ringarna var bra 
placerade med närhet till servicehus, matvagn och 
camping. Till skillnad från Eskilstuna var det ingen 
genomfartstrafik. 
Lördagen den 14 maj var vikt för rasklubbarnas 
utställningar och söndagen för SSPK:s utställning. 
Nytt för i år var också utställningskommittén med 
Birgitta Önner som är rutinerad utställningsarran-
gör efter 10 år med ”Cupen” och Jan Hockart som 
rookie. 
Antalet anmälda ekipage var 40 st varav 15 S och 
25 PS. Stämningen var som vanligt på topp med 
mycket mingel och glada återseenden. Domare 
var Charlotte Orre. Det var också premiär för våra 
nya profilprodukter på prisbordet. BIS blev Velvet 
Dandy´s nya stjärna Ziggy Stardust. BIS valp blev 
den kommande stjärnan med namnet som bara 
matte kunde uttala ”Czort z Roztoczanskich Lasow”. 
I uppfödarklass placerade sig Velvet Dandy´s som 
etta. Totalt delades det ut 20 st hederspriser vilket 
tyder på hög kvalitet. De bästa resultaten redovisas 
i tabellen. 

Klubbsidor

Kalendarium 2022 
UTSTÄLLNINGAR
18 juli  SSPK Hemlunda Camping, Piteå
7 augusti SSPK Åsarna Skicenter, Åsarna
17 september ISPU Show Högbo bruk, Sandviken
15 oktober SSPK Klass Arena Söråker, Sundsvall

SCHNAUZERNS DAG
25 september Firas på flera platser i landet. 
   Vänligen håll utkik i facebookgruppen 
   ”Schnauzeringen Forum”

SKK:S WEBBINARIER
21 september  Avtal för uppfödare
5 oktober    Kenth Svartberg om BPH
19 oktober  Från urhund till rashund - Jessica Mann
20 oktober  Utvärdering hälsoprogram
16 november  Aktuell beteendeforskning - Per Jensen
23 november  Att arbeta med RAS
1 december  Genetisk variation Marja Leena Eloranta

KONFERENSER
8 oktober  Avelskonferens SSPK
15 oktober  Uppfödarmöte
11-12 november  Avelskonferens SKK

Vi söker härliga bilder 
till Schnauzerkalender 
för 2023!
Nu är det dags att börja skicka in bilder till nästa 

års Schnauzerkalender. Bilderna ska vara minst 

3000 kb i storlek, för att bli bra i tryck, och 

bilderna ska täcka årets alla årstider. 

Skicka bilderna till:

kalender2023@schnauzerringen.se

Vi behöver ha bilderna hos oss senast 20/9. 

Resultat från Ronden 2022
Kat Nr Reg Nr, Namn Resultat
101 PKR.II-154267 Czort z Roztoczanskich Lasow BIS valp, HP

102 SE41206/2020 Velvet Dandy´s Ziggy Stardust BIS, HP

103 SE58596/2019 Velvet Dandy´s Tartufo 1 Bhkl, HP

106 SE20148/2019 Velvet Dandy’s Falkor 1 Chkk, HP, Bästa huvud

108 SE20480/2014 Skäggdoppingens Joy’s Fiano By Dj 1 Vetkk, HP

109 SE37647/2021 Knallkorkens Alice 1 Junkk

110 SE58784/2020 Pinnsveins Medusa 1 Ukk

113 SE58592/2019 Velvet Dandy´s Biscotti BIM, HP

115 SE51230/2017 Skäggdoppingens Gracekelly Vonfiano 1 Chkk, HP

116 SE53254/2021 Skäggebols Bob Dylan Grå HP

117 SE18394/2022 Invidia Dios Trionfo BIM, BIR jun, BIS jun, HP, Bästa rörelse

120 SE63129/2020 Argenta’s Aldridge 1 Ukk, HP

124 SE57217/2015 Chevrolets Jumping Bean 1 Chkk, HP

125 SE42503/2014 Chevrolets Allegri Ferrari HP

126 SE14544/2012 Argenta’s Kingsley BIR vet, HP

130 SE36170/2021 Chevrolet’s Wonderful Wera Wang BIM jun, HP

131 SE30887/2021 Chevrolet ’s Roxanne HP

132 SE63135/2020 Argenta’s Autumn Aurelia HP

134 SE22755/2021 Adriana Alarm Beskyd BIR, HP, Bästa Trim

136 SE21428/2020 Chevrolet’s Tant Grön 1 Ökk, HP

139 SE13047/2019 Argenta’s Valencia HP

140 SE15791/2017 Chelsey Saltus Ze Zahrabske 1 Chkk, HP

102, 103, 132, 113 Velvet Dandy´s 1 Uppfödarklass, HP
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Korade hundar – Schnauzer
År Namn PS SV

2022 Dolma Ling’s Living Color (s sv) X
2021 Keeriis Caesar (s p/s) X
2020 Argenta’s Uno Unik (s p/s) X
2020 Jussikias Demeter (s p/s) X
2015 Jussikias Arya (s p/s) X
2014 Argenta's Huckleberry (s p/s) X
2014 Elestorps Sigismund (s p/s) X
2010 Keynote's Queen Trombone (s p/s) X
2008 Elestorps Amfora Veronica (s p/s) X
2005 Rocapajore Ally (s sv) X
2004 Boaz Inoek V.D. Vanenblikhoeve (s p/s) X
2003 Argenta's Liberty "Libby" (s p/s) X

2002 Bokbackens Kari (s p/s) X
2001 Hedenhös Ikaros (s p/s)  X
2001 Argenta's Jefferson (s p/s) X
2001 Argenta's Hercules (s p/s) X
2000 Torpnorets Impuls (s sv) X
1999 Argenta's Dorothea (s p/s) X
1999 Kissmeth's Affe (s p/s) X
1999 Borgtunas Gideon (s sv) X
1999 Argenta's Griffith (s p/s) X
1999 Trälhavets Nixon (s p/s) X
1999 Kvadrat Ocarina (s p/s) X
1999 Trälhavets Nalle Puh (s p/s) X
1999 Barthausen's Quing-Questor (s p/s) X
1999 Ferrums Dianthus (s p/s) X
1999 Agile's Alison (s p/s) X
1999 Hjälmarbo Ruff (s sv) X
1999 Scandal Beauty's Alva (s sv) X
1999 Barthausen's Quello-Qhan (s p/s) X
1999 Argenta's Orwille (s p/s) X
1999 Barthausen's Nero-Napoleon (s p/s) X
1999 S-Gretel's Robin Hood (s p/s) X
1999 Trälhavets Julius (s p/s) X
1999 Wellfith's Dorian Gray (s p/s) X
1992 Barthausen's Star N'Stripes (s) X
1988 Argenta's Flemming (s p/s) X

Godkänt ekipage på MT den 12 juni I Falkenberg, 2022: 
Förare: Birgitta Gustafsson

Hund: Dolma Ling´s Living Color

Avels
kommittén

Registrerade Peppar & Salt Registrerade Svarta

Tik Hane Totalt Tik Hane Totalt

2018 32(4) 41(4) 71(8) 42 33(1) 75(1)

2019 31(2) 34(2) 65(4) 50 45 90

2020 49(4) 54(3) 103(7) 27(1) 34(1) 61(2)

2021 64(2) 59 123(2) 39(1) 26 65

2022 28 22(3) 50(3) 21 31(2) 52(2)

Antal Storlek

2018 24 5,4

2019 25 6,6

2020 25 6,3

2021 23 7,6

2022 16 6,1

Tik Hanar Inavelsgrad

24 23 1,3%

25 23 0,7%

24 22 1,2%

23 20 1,0%

16 15 1,60%

HD A B C D E Totalt 
röntgade

2017 12 26 17 4 0 59

2018 4 15 21 7 0 47

2019 15 13 16 7 1 51

2020 27 26 26 6 0 80

2021 7 28 9 2 1 47

2022 14 19 16 1 0 50

Schnauzerstatistik 
Första halvåret. 2022-01-01 - 2022-06-30

BPH MH

2018 12 11

2019 38 9

2020 24 9

2021 42 26

2022 18 17

Antal registrerade schnauzrar

Antal kullar Antal individer i avel

Resultat vid HD-röntgen

Antal BPH och MH testade

Under den senaste 5-årsperioden, 2017 - 2021 har ingen hund lämnat fler än 4,3% av antalet födda 
valpar vilket ligger under SKK:s och Schnauzerringens rekommendation på 5%.

På raden för 2022 anges ackumulerat antal för första halvåret. Jämförelsetalen är helårstal. 
(Siffror inom parantes anger “varav import”)
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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 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! 
Skicka till redaktor@
schnauzerringen.se

Till sist...

Sponsring för 
medlemmar 2022

  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

Nästa nummer av Schnauzebladet 
Kommer ut i början av oktober. 

Planerat innehåll:  

 Hunden på livets höst.

 Hur anpassar man livet med en äldre hund

 Aktuell vetenskap

 Ny tävling
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