
schnauzerbladet
Schnauzerringens medlemstidning

NR 4 | 2022

Följ med på 
vinteräventyr 
med Beira Bus

Avel
Bo på pensionat

Teman



32

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

“
I tidningen har vi en stående text som beskriver 
stadgarnas mål för Schnauzerringen. En viktig del av 
dessa är ”…främja avel av mentalt och fysiskt sunda 
och exteriört fullgoda rashundar”. För att uppfylla 
målen krävs ett engagerat arbete av uppfödare, 
avelsfunktionärer, styrelse samt förståelse av förut-
sättningarna hos våra hundägare. Vår ras är ur avels-
perspektiv liten, vilket ställer stora krav på alla 
berörda.

Att bevara den genetiska mångfalden är viktigt för 
att kunna möta de problem som kan uppstå i form 
av fysiska och mentala brister och samtidigt behålla 
rasens särart. Detta är universella problem som 
finns i alla hundpopulationer (och andra djurarter). 
Det gäller inte minst blandrashundar även om det 
ibland hävdas att det endast gäller rashundar.

I en generation är det max ca 50–60 schnauzrar 
som går i avel, men den totala genbanken finns i hela 
populationen. En enda förlorad hund i fertil ålder är 
en förlust av genmaterial.
I det här numret påminns ni om den hälsoenkät som 
vår avelskommitté har skickat ut. Den är en viktig 
del av arbetet med avelsstrategin för vår ras – snälla 
fyll i den! 

Ordförande har ordet
I det här numret har vi samlat några artiklar som 
förklarar och beskriver delar i avelsarbetet:

• Bevarandeavel i små populationer
• Hur ser det ut i vår ras?
• Effektiv avelsbas – vad är det?
• Informationskällor för avelsarbete
• Mentalhelg med SSPK
• Hälsoenkät för schnauzer 2022
• Reportage – Prao vid valplådan

Har du tankar på att bli uppfödare eller att använda
din hanhund i avel kommer det att finnas utbild-
ningsmöjligheter inom Schnauzerringen. Vi åter-
kommer om detta längre fram.

Ha en underbar jul och ett bättre nytt år.

Jan Hockart
Ordförande Schnauzerringen
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InnehållArbetet med pälsvård på en schnauzer, blir både enklare 
och bättre med rätt verktyg. 

På Parma har vi arbetat med trim- och pälsvårdsprodukter 
i mer än 20 år och har allt du behöver för såväl 

vardagsskötsel som trimning.   

Som medlem i Schnauzerringen har du 10% i vår 
webbshop samt på slipning av skär och saxar. 

Vid beställning anger du den kod som har skickats till 
medlemmar i mail och SMS. Har du inte fått den skicka 

ett mail till sekreterare@schnauzerringen.se
www.parma.se 

Allt det du 
behöver för 
en snygg       
schnauzer. 

Kontakt 

Ordförande

Jan Hockart

070-562 07 94

jan.hockart@outlook.com 

Vice Ordförande

Anki Thörnestad 

070-9624482  

vice.ordforande@schnauzerringen.se

Valphänvisare

Anki Thörnestad 

070-9624482

valphanvisare@schnauzerringen.se

Omplaceringsombud:

Ulrika Hjort 

070-5448148

omplacering@schnauzerringen.se

Medlemsombud:

Ulrika Hjort 

070-5448148

medlemsombud@schnauzerringen.se 

omplacering@schnauzerringen.se

Webbmaster

Sylvia Johansson  

webbmaster@schnauzerringen.se

Sponsoransvarig:

Camilla Skoglund 

sponsor@schnauzerringen.se

Schnauzerbladets redaktion:

Jan Hockart: ansvarig utgivare, 

skribent

Sara Berg: skribent

Camilla Skoglund: layout, skribent

redaktor@schnauzerringen.se
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http://www.parma.se


6 7

Vicke hos doktorn.

Mazze och Vicke

Husse säger: ”Du är så gammal att du borde veta bättre”! Det 
är klart jag vet det, men ibland kan man vara lite glömsk. Det 
borde husse veta för han är så gammal att han vet allting. Det 
är så att det blev lite tokigt häromdagen. Husse skulle på möte 
med en massa andra hussar och mattar och då fick vi bo på ett 
hundhotell med en massa andra trevliga kompisar. Det gör vi 
ibland och tycker det är väldigt kul.
När husse hämtade oss kände jag mig lite konstig i magen och 
maten jag åt ville inte stanna i magen. Då blev husse orolig och 
tog mig till hunddoktorn. Han stack mig och tog prov, men allt 
var bra. Jag skulle nog bli bra. Det blev det inte så husse åkte 
tillbaka till doktorn. Nu tyckte doktorn att det var bäst att titta 
på min mage med kameran som ser inuti i den. Ooops!! 

Där hade visst hamnat något av misstag och det kunde inte 
komma ut den vanliga vägen. Sedan vet jag inte mer förrän jag 
vaknade med plåster på magen. Då kom jag på att kanske hade 

jag råkat slakta någon mjukissak 
och svalt den. Det hade jag glömt 
att man inte får. Husse hoppas att 
jag kommer ihåg det nu annars får 
han sätta blixtlås på min mage och 
det vill jag ju inte ha.
Hälsningar

Vicke
PS Mazze hälsar också.

SCHNAUZERNÖRDAR
Shoppingguide för 

1. Gosedjur 245 Skr via amazon.se 2. Schnauzermössa i flera färger. 129 Skr via jiteshop.se. 3. Handgjort julkort. ca 59 Skr/st via etsy.com.  
4. Bordslampa med LED - Extraaganza Filou. 999 SEK hos Chilli. 5. Schnauzerstrumpor med kungligt motiv. 260 Skr via etsy.com. 
6. Varmvattenflaska med fleecebaksida. 2 liter. 182 SEK från amazon.se
OBS! Priser angivna med den valutakurs som gäller i skrivande stund. Kan snabbt ändras!

https://www.amazon.se/Schnauzer-gosedjur-hundplyschleksak-plyschleksak-gosedjursdocka/dp/B0BN7D64MH/ref=sr_1_4?crid=79Z4ZB1VV6QU&keywords=schnauzer%2Bgosedjur&qid=1670185706&sprefix=schnauzer%2Bgosedjur%2Caps%2C142&sr=8-4&th=1
https://www.jiteshop.se/product/mossa-med-dvargschnauzer?sku=D800S-99&referer=google-shopping&gclid=EAIaIQobChMIwqmjiOfg-wIVSRl7Ch13swEbEAQYASABEgKZd_D_BwE
https://www.etsy.com/se-en/listing/1329234720/schnauzer-christmas-card?click_key=d91ce7f4a602e49fac3e9f1e06942df83b00898d%3A1329234720&click_sum=6ad15383&ref=search_recently_viewed-4
https://www.chilli.se/belysning/inomhusbelysning-lampor/bordslampa/bordslampa-extravaganza-filou-svart-lucide-p1476622
https://www.etsy.com/se-en/listing/557438476/christmas-exclusive-schnauzer-socks?click_key=404870658519823d45129d4c2dc347343fba6be3%3A557438476&click_sum=17417751&ref=search_recently_viewed-6
https://www.amazon.se/Country-fleece-baksida-varmvattenflaska-schnauzer/dp/B09GFV9XNX/ref=sr_1_2?crid=I2PT3NL75RDQ&keywords=schnauzer+varmvattenflaska&qid=1670185655&sprefix=schnauzer+varmvattenflaska%2Caps%2C137&sr=8-2
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Tema
Pensionat

Hunden på pensionat 
till helgen? Vad gäller?
För många hundar är helgerna en plåga och inte minst 
nyårshelgen. Den svåra tiden är förstås runt tolvsla-
get, men kanske är den värsta tiden de smällar som 
kommer när som helst och man inte kan förbereda sig 
på. Riktigt illa är det när smällar kastas efter hundar. 
Det räcker med en enda incident för att skapa ett livs-
långt lidande för hunden.
   För en hund som reagerar på smällandet kan ett 
hundpensionat ute på landet vara en lösning och pen-
sionaten brukar vara fullbokade vid helgerna. 
    Det kan också vara en lösning för att komma ifrån 
de risker som finns med jul- och nyårsfirandet med 
hundar som i ett obevakat ögonblick får i sig något 
som inte ska vara i en hundmage.

Tillstånd för verksamhet med hundar 
Tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva verk-
samhet med hund erfordras för bland annat hund-
pensionat och hunddagis.

Tillstånd krävs för den som:
• håller 10 eller fler hundar äldre än 12 måna-

der
• föder upp 3 eller fler kullar per år 
• upplåter 3 eller fler hundar per år (t.ex. drag-

hunds- eller vakthundsuthyrning)
• säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av 

egen uppfödning
• säljer 3 eller fler hundar per år från annans 

uppfödning
• förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar (t.ex.    

hunddagis och hundpensionat)
• yrkesmässigt upplåter, föder upp, säljer, förva-

rar eller utfodrar hundar.

Ansvaret för att ha nödvändiga tillstånd ligger 
alltid på verksamhetsutövaren. Man är skyldig 
att förvissa sig om att djurhållningen uppfyller 
gällande regelverk. Den som inte har sökt tillstånd 
bryter mot djurskyddslagen och riskerar att bli 
åtalsanmäld.

Mer information om tillstånd finns att läsa på 
Jordbruksverkets webbplats:

SJVFS 2019:27
SJVFS 2019:28
Djurskyddsbestämmelser Hund

Livet på 
hundpensionat

Kraven på dig som hundägare vid vistelse på pensio-
nat är att din hund ska vara:
• Försäkrad (kopia på försäkringsbevis erfodras 

alltid vid inlämnig).
• Fullständigt vaccinerad. (Kopia på giltigt vaccina-

tonsintyg erfodras alltid vid inlämning).   

Hur upplever då hundarna vistelsen på pensionat? 
Det är naturligtvis olika från en hund till en annan. 
Schnauzrarna Vicke och Mazze har testat många olika 
pensionat. 
Alla testade pensionat har fått fem tassar och nya 
pensionat har alltid varit lika spännande – full fart 

innanför grindarna. De blir förstås glada när husse 
kommer och hämtar, men har aldrig bråttom att kom-
ma därifrån. Här några testade:

• Hundladan, Örebro
• Tygelsjö Hundpensionat, Skåne
• Stenkustens Hund, Lärbo, Gotland
• Vickans Hundcenter, Västerås

Det är naturligtvis viktigt att hunden får en positiv 
upplevelse både inför första besöket och vistelsen. En 
hund som släpas in i kopplet av matte/husse får ingen 
bra upplevelse och ska kanske inte vara på pensionat.

https://lagen.nu/sjvfs/2019:27
https://lagen.nu/sjvfs/2019:28#page001-img
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_2v2.pdf
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Tema
Pensionat Pensionat Hundladan, Örebro

En idyll på landet.

- Husse, här kan 
   vi väl bo!

Pensionat Hundladan ligger på landet mellan Örebro 
och Garphyttan. Här finns både hunddagis och pen-
sionat. 
Man har också kursverksamhet där hundar och förare 
får tips och träning som kan vara användbara i varda-
gen som följsamhet, kontakt, balans samt aktivering 
med bland annat nosarbete.

Pensionatet har i stort sett öppet hela året med un-
dantag för en kortare semesterstängning.

Ett pensionatsdygn kostar:
Måndag -Torsdag                   450 (475) kr/ Dag
Fredag - Söndag                     550 (575) kr / Dag
Storhelger och röda dagar gäller andra priser. Pris 
inom parentes gäller från 2023-01-01. 

För att få vara på pensionatet måste alla papper som 
vaccinationsbevis och försäkring vara iordning. 

För Karin Persson som har drivit pensionatet sedan 
2019 är det ett heltidsarbete 24-7, men hon har hjälp 
av två assistenter som går omlott samt vid behov extra 
personal.

Karin är utbildad hundinstruktör med flerårig erfaren-
het av att jobba med hundar i flock. Ägare av 2 härliga 
hundar: 
• Sixten, ras okänd, stor hund i liten kropp.
• Acke en ståtliga Rhodesian ridgeback som vaktar 

gården.

Ett pensionatsdygn innehåller rastning frukost och 
kvällsmat, promenader, cykling, träning, aktivering 
eller lek i hagarna.

Vicke och Mazze har testat pensionatet och ger det 
fem tassar av fyra möjliga!. När de kommer till Hundla-
dan blir det full fart och husse glöms snabbt bort.

Det finns fina hagar med en massa kul saker där man 
kan klättra upp och springa runt. Mycket spännande 
dofter och det mest spännande - rådjur, men de får 
inte komma in. Karin kan det här med att med hundar. 
Det märker vi och gör som hon säger.

Vi ville gärna stanna, men husse sa att vi får komma 
tillbaka en annan dag och stanna kvar. Det ska bli kul. 
Hoppas det är mycket kompisar här då.
  
En dag på pensionatet kan se ut så här:
• 05:30 frukost, rastning, strosa i någon av de stora 

hagarna
• 06:30-08:30 Kompisarna anländer och andra 

hämtas.
• 08:30 Blir det promenad, träning, cykling eller 

annan aktivering.
• 12:30-13:30 Lunchvila.
• 13:30-17.30 Eftermiddagsrastning och lek i någon 

av hagarna.
• 14:00-17:30 In och utlämning av kompisar.
• 17:30 Kvällsmat och rastning
• 21:00-22:00 En sista rastning innan vi säger god-

natt.
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TEMA AVEL
Avel av rashundar är inte bara något som berör uppfödare. Viktiga för aveln är 
också hundägarna – inte minst hanhundsägarna. Kunniga uppfödare men även 
hundägare är en viktig bas för vår rasklubb. I detta nummer finns flera artiklar 
som berör ämnet avel. För erfarna uppfödare är det kanske inget nytt, men vi 
hoppas det kan vara intressant för dig som går i tankar om att ta en valpkull på 
din tik eller kanske redan har fått en första kull.
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Bevarandeavel i små 
populationer

Sammanfattning av föreläsning med professorn 
i populationsgenetik Linda Laikre

Hur ser det ut i vår ras schnauzern?

Tema avel

Effektiv avelsbas Ne vad är det?
Den effektiva populationen eller avelsbasen är inte ett mått 
på antal hundar i avel. Begreppet skildrar i stället den takt 
med vilken en hundras förlorar ärftlig variation. 
   Vid en avelsbas ca Ne =50 förlorar rasen ärftlig variation i 
en takt som om bara 25 hanar och 25 tikar används sam-
tidigt i avel under slumpparning. När avelsbasen eller den 
effektiva populationen når värden >500 går nästan ingen 
ärftlig variation förlorad mellan generationerna. Sådana 
populationer kan därför fortleva över århundraden utan 
märkbara genetiska skador.

Höga värden för Ne kan ibland uppnås för små raser. Det 
sker då inavel är obetydligt högre eller kanske till och med 
lägre än föräldragenerationens. Vanligen förekommer såda-
na värden bara i raser som tillförs nya obesläktade individer 
genom importer.
Den eftersträvade nivån för Ne bör vara minst 100. 
Vid värden <50 är rasen allvarligt hotad på grund av alltför 
snabba genförluster.
Den effektiva avelsbasen har beräknats med hjälp av ”Lat-
hunden”. En beräkning av schnauzerns avelsbas ger Ne = 55 

Skärmdump från beräkning av Ne i ”Lathunden”.
Lathunden är ett analysverktyg som administreras 
av Svenska Brukshundklubben.

Genetisk variation är en förutsättning för mångfald och 
långsiktig överlevnad. Det är också en nödvändighet för 
förädling och ändrad inriktning på avel. 
   Rasaveln av hundar utarmar den genetiska variationen 
i onödan om populationer som används i avel begränsas 
till vissa individer som överensstämmer med det ideal 
som är rådande. Det är uttalat önskvärt att hundavel 
inriktas mer mot bevarandeavel.

Det som bestämmer hur populationen beter sig gene-
tiskt redovisas som Ne eller den effektiva avelsbasen. 
Den verkliga populationen betecknas N. Den effektiva 
populationen bestämmer hur snabbt inaveln ökar och 
den genetiska variationen förloras. Faktorer som påver-
kar Ne är:
• Könskvoten dvs förhållandet mellan tikar/  

hanhundar i avel.
• Variationen i avkommor per individ
• Variation i populationsstorlek (flaskhalsar)

Hundpopulationer kan bli ”genetiskt små” på grund av 
att få individer används i aveln, att könskvoten är ojämn 
och att enstaka individer får många avkommor. Man har 
då stark förädlingsavel eller ”Matadoravel”. En tumregel 
är att en handhund inte ska tillåtas bli far till mer än 5% 
av valparna i sin generation. Man antar att en hundgene-
ration är fem år.

Överanvändning av individer leder till:
• Spridning av ”skadliga” arvsanlag
• Snabb inavelsökning
• Snabb förlust av genetisk variation
Begränsning av antalet avkommor per individ bör göras 
för att undvika matadoravel.
Den genomsnittliga inavelskoefficienten inom en ras 
bör hållas nere. Effekterna av avel med nära besläktade 
individer (hög inavelskoefficient) kan leda till: 
• Spridning av ”skadliga” arvsanlag
• Snabb inavelsökning
• Snabb förlust av genetisk variation

Inavel behöver inte leda till inavelsdepression, men gör 
det ofta. De negativa effekterna är:
• Ökad förekomst av ärftliga defekter
• Ökad ungdödlighet
• Minskad kullstorlek
• Minskad kroppsstorlek
• Förkortad livslängd
• Minskad tillväxthastighet
• Ändrat beteende

för peppar och salt och Ne = 44 för svart. 
   Den öppna stamboken ger möjlighet till par-
ningar mellan färgerna, vilket skulle förbättra 
den effektiva populationen. Det finns dock ett 
motstånd mot sådana parningar inte minst inom 
PSK (Pinscher-Schnauzer Klub, Tyskland). 
   Alla individer som utesluts ur aveln av este-
tiska eller andra skäl påverkar den effektiva 
populationen.

Begrepp och beräkning

Vägarna framåt är:
• Undvik selektion för extrem och ensidig exteriör 

– välkomna exteriör variation
• Använd bevarandegenetiska tekniker i aveln –          

t ex. MK-ranking
• Avelsmaterialets nyttjande fördelas över          

längre tid.

Enligt SKK avelsdata är könskvoten de senaste 5 åren 
mellan 1,04 - 1,15 (antal tikar/antal hanhundar i avel) 
vilket är ett bra förhållande. Inavelsgraden de senast 10 
åren är mellan 0,7 och 1,5%, vilket också är bra.

Schnauzerringens avelskommitté har påbörjat den 
revidering av den rasspecifika avelsstrategin RAS 
som ska ske vart femte år. I detta arbete kommer 
strategier och mål för aveln att redovisas baserade 
på bland annat en enkät som kommer att gå ut till 
registrerade schnauzerägare. Det är av stor vikt för 
arbetet att så många som möjligt tar sig tid att fylla 
i enkäten
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Informationskällor 
för schnauzernördar.
Internet är en fantastisk källa till information och 
för hundnördarna är det gott om källor till kunskap 
och fördjupat vetande. Mycket är gratis, men en del 
kostar en liten slant.  

Ett exempel, som jag stötte på tidigt när jag sökte 
information om HD är en site som hör till en organi-
sation som heter:
 ”Institute of canine biology”

Jag gick igenom deras HD - ED-kurs och har nyligen 
läst kursen om populationsgenetik. Så här presente-
rar man sig själv: 

”The Institute of Canine Biology is an independent, 
international consortium of canine biologists”

Man har ett kursutbud där en del är gratis och andra 
kostar en slant. Här några exempel:

• Basic Population Genetics for Dog Breeders
• Managing Genetics for the Future
• The Biology of Dogs
• DNA For Dog Breeders
• The Genetics of Behavior & Performance
• Understanding Hip and Elbow Dysplasia

Länk till siten:
https://www.instituteofcaninebiology.org/

En annan spännande site heter:

”Working dog”
Den innehåller bland annat stamtavlor för många 
raser och jag lyckades följa min schnauzer ”Stall 
Hagebys Tabasco” ända tillbaka till en anfader född 
1895 -”Thilo´s Seppel von Nippes”

Länk till siten:
https://en.working-dog.com/

”SKK:s databaser”
De flesta känner väl till Svenska Kennelklubben 
”Hunddata” och ”Avelsdata”, som är en viktig infor-
mationskälla - inte minst för uppfödare:

https://hundar.skk.se/hunddata/

https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx

”Kennelliitto”
Här finns motsvarande information om finska hun-
dar, men också om svenska hundar som ställts ut och 
tävlat i Finland.

https://www.kennelliitto.fi/sv/avel-och-halsa/avels-
datasystem

Den danska kenellklubbens ”Hundeweb” är tillgäng-
lig bara för medlemmar. Den norska är tillgänglig om 
man registrerar sig.

En dröm är att kunna få en världsomspännande eller 
i varje fall nordisk gemensam databas för schnau-
zer. Ett strålande exempel på detta är ”The whippet 
archives” som innehåller 350.000 whippethundar. 
Skaparna har också börjat titta på en databas för alla 
raser, men där finns inte så många hundar ännu.

https://whippet.breedarchive.com/home/index

https://breedarchive.com/home/index

Vi har testat en databashanterare som är generell för 
husdjursuppfödning. Den tillhandahåller ett utmärkt 
ramverk för avelsanalyser och stamtavlor, men kräver 
naturligtvis tillgång till databaser. På nästa sida ett 
exempel på en stamtavla för 8 generationer. Färger-
na visar de hundar som återkommer på flera ställen i 
stamtavlan.
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DK11001/95 VIACIRKA'S
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VDH19965 ZANDO V VDH17553 DANY V AMPERSEE VDH14831 BACHUS V D WEINSTADT IPHOFEN VDH17553
TELLA V INNTAL VDH14831

VDH16454 EIKA V STEINALBTAL VDH15643 CARAT V D ALTEN RESIDENZ VDH16454
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JACKY VD LEY

LOF8824/00922
JESSICA CHAPIRO
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JANDUMIN PRIMAVERA

LOF8824/00922
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JACKY VD LEY VDHPSZ024365

SF28490X/83 MASCARS S30393/82 MIHAN OKKO SF4428P/78 SF28490X/83 AKCSBWD448023 SKANSEN'S FAENRIK AKCSBWD281211
SF15532/66 MIHAN BABA SF10572N/74 SF4428P/78

SF2887/83 MASCARS MULLRA S46628/79 S30393/82 MIHAN KACAK SF23494J/79 SF2887/83
S43719/76 MASCARS MADICKEN S43377/73 S46628/79

LOIAG63593 JETAIME
TALHI DRAGONHEART
RKF0000676
RKF0007341
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ACHTERPLÄTZCHEN
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ACHTERPLÄTZCHEN
VDH99S400722
VDH05S50001000

S35881/92 JASPER
VOM KREUZBRUCH
VDH89MS028313
VDH96S032604

AKCSBWF407455
ASGARD ARGENTA'S
CHALLENGER
S54533/86 S35881/92

AKCSBWC545757 AKCSBWC107341 ASGARD CHALLENGER OF TSUNAMI POWERHOUSE AKCSBWC107341

AKCSBWD879138 ASGARD JUNO VON HOLZ AKCSBWB029536 CHARISMA CAFE DIABLE AKCSBWD177450
AKCSBWB881113 BAENZ VON HOLZ AKCSBWB790551

S42683/83 ARGENTA'S
SF47270/80 MASCARS MERCEDES S17582/78 PSZ017988 MORRO V HAHLWEG SHSB200182 SF47270/80

S43719/76 MASCARS MORSKA S59843/74 S17582/78

ATZI V KREUZBRUCH
VDH89MS028313

S22485/97 LEELOO
LOLLIPOP VOM
ACHTERPLÄTZCHEN
VDH95S032142
VDH99S400722

NHSB1635179
ARGENTA'S
DUTCHMAN S58467/94
S22485/97 S38833/94 ARGENTA'S VDH84MS024736 BAN DE BARBARIA JR40306 VDH19965 ZANDO V STEINALBTAL VDH19766 VDH84MS024736

MET3185 ARKA DE BARBARIA JR40116 JR40306
S55830/88 ARGENTA'S NOVA NOELLE S51623/88 S60917/87 ARGENTA'S GALATHEA S54533/86 S51623/88

S51621/88 HIGHLIGHT
GOLDIE VOM
ACHTERPLÄTZCHE
VDH91S029138

S60917/87 ARGENTA'S AKCSBWE829909 CARABELLA'S FIRST PRIZE AKCSBWD879138 ASGARD KOPEK VON HOLZ
AKCSBWD600470 CARABELLA ANGELICA AKCSBWD468374

S42683/83 ARGENTA'S ELEONORA S61841/82 SF47270/80 MASCARS MERCEDES S17582/78 S61841/82

VDH83MS023337 CORA SHSB229748 GAUNER V NUSSGARTEN PSZ20816 SHSB211058 ADRIAN V HAHLWEG SHSB200180 SHSB229748
CHEELA V NUSSGARTEN PSZ20816

S42683/83 ARGENTA'S ELVIRA S61841/82 SF47270/80 MASCARS MERCEDES S17582/78 S61841/82

S25774/96 ARGENTA'S
PRIMA PRIMADONNA
S22489/97 S13415/2002

SF31804/90 WELLFITH'S
DORIAN GRAY
S41009/93 S25774/96

VDH83MS023337
BALTHASAR V
ACHTERPLÄTZCHEN
S54534/86 SF31804/90

SHSB229748 GAUNER SHSB211058 ADRIAN V HAHLWEG SHSB200180 SHSB196172 LUX V MIRAKO SHSB159484 SHSB211058
PSZ37268 INKI V HAHLWEG PSZ42889 SHSB200180

CHEELA V NUSSGARTEN PSZ20816

S42683/83 ARGENTA'S
SF47270/80 MASCARS MERCEDES S17582/78 PSZ017988 MORRO V HAHLWEG SHSB200182 SF47270/80

S43719/76 MASCARS MORSKA S59843/74 S17582/78

S35881/92 WELLFITH'S
APPOLLONIA S17120/90
S41009/93

AKCSBWF407455 AKCSBWC545757 CENTARA ALWAYS WILLIE AKCSBWC107341 ASGARD CHALLENGER OF TSUNAMI
AKCSBWD879138 ASGARD JUNO VON HOLZ AKCSBWC671460

S42683/83 ARGENTA'S ELEONORA S61841/82 SF47270/80 MASCARS MERCEDES S17582/78 S61841/82

S51621/88 ARGENTA'S S60917/87 ARGENTA'S GRIFFITH S54533/86 AKCSBWE829909 CARABELLA'S FIRST PRIZE AKCSBWE405795
S42683/83 ARGENTA'S ELEONORA S61841/82 S54533/86

S30393/82 ARGENTA'S AUGUSTINE S17582/78 AKCSBWD448023 SKANSEN'S FAENRIK AKCSBWD281211
S43719/76 MASCARS MORSKA S59843/74 S17582/78

NHSB1635179
ARGENTA'S DULCINEA
S58467/94 S22489/97

S38833/94 ARGENTA'S
XANTHIA S25397/91
S58467/94

VDH84MS024736 BAN VDH19965 ZANDO V STEINALBTAL VDH19766 VDH17553 DANY V AMPERSEE VDH14831 VDH19965
VDH16454 EIKA V STEINALBTAL VDH15643 VDH19766

MET3185 ARKA DE BARBARIA JR40116 JR40306 JR40036 LINDA JR40009 JR40116

S55830/88 ARGENTA'S
S60917/87 ARGENTA'S GALATHEA S54533/86 AKCSBWE829909 CARABELLA'S FIRST PRIZE AKCSBWE405795

S42683/83 ARGENTA'S ELEONORA S61841/82 S54533/86

Family tree of:

https://www.instituteofcaninebiology.org/
https://en.working-dog.com/
https://hundar.skk.se/hunddata/
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx
https://www.kennelliitto.fi/sv/avel-och-halsa/avelsdatasystem
https://www.kennelliitto.fi/sv/avel-och-halsa/avelsdatasystem
https://whippet.breedarchive.com/home/index
https://breedarchive.com/home/index
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Prao vid valplådan
Tecken på valpning
Sent på kvällen dygn 61 efter parning ljöd startsignalen 
och för att inte störa tiken smög schnauzerbladets report-
er försiktigt in i huset. I en valpningslåda i ett rum med 
dämpad belysning och soft musik låg tiken på en fin bädd 
anpassad för de kommande valparna. Tiken hässjade och 
tempen hade börjat gå ner. Kennelmamman beskrev att 
vanliga tecken på valpning är att tiken bäddar i lådan och 
att hon börjar hässja. Senare är även kräkningar och slem-
propp signaler på valparnas valparnas mer snara ankomst. 
När tikens temperatur gått ner så brukar valparna komma 
inom ett dygn. Dygn 61 hade tiken 37.0 i temp och dygn 
62 var tempen nere i 36.7 grader och det var också den 
dagen då de första valparna kom.

Kittad 
Kennelmamman hade förberett med utrustning inför alla 
eventualiteter vid valpningen. Nära till hands låg: en hög 
med små frottéhanddukar, en slö sax, en termometer, en 
gummiblåsa, valphalsband, vaselin, tråd och bomullshan-
ddukar. Bredvid fanns en våg och en bok med noggranna 
beskrivningar av kennelns alla valpningar. 

Tålamod och energi
Schnauzerbladets utsända hann både somna ett par 
timmar i kennelmammans säng samt åka hem och vila 
innan de första valparna anlände. Första läxan var att en 
valpning tar tid och man måste vara utrustad mentalt med 
tålamod och lugn. En kennelägare behöver kunna vila i 
korta perioder för att kunna vara alert under hela valp-
ningen, som faktiskt kan ta dagar från det att tiken börjar 
bädda till dess att valparna kommer. Även därefter är det 
ett måste att vaka, eftersom de första dygnen kan vara 
kritiska och man får kontrollera så att inte mamman lägger 
sig på en valp. 

Valparna kommer
Den första valpen kom ut ungefär ett dygn efter det att 
tiken börjat bädda och signalera att det var dags. Sedan 
kom valparna med ca en till två timmars mellanrum och 
totalt åtta valpar såg dagens ljus. Läxa nummer två var 
att det snabbt och utan stånk och stön från tiken, helt 
plötsligt kan dyka upp ett mörkt ”ägg” i rumpan. Under 

tiden då tiken hässjar och vi människor väntar gör tiken 
en stor del av valpningsarbetet och själva utdrivningen är 
det lilla arbetet i sammanhanget och sker ganska diskret. 
När valpen väl är ute tvättar tiken valpen och nibblar av 
navelsträngen. Här kan man vara med och torka av valpen 
med frottehandduk som förberetts samt väga valpen och 
notera i valpningsboken. Kennelmamman i denna kull 
skrev upp relativt mycket information. Hon reflekterade 
att ju fler kullar hennes kennel fått desto mer ingående 
noteringar har hon gjort i boken. I väntan på nästa valp 
kontrollerar man så att tiken inte är för energisk i sitt 
tvättande av navelsträng och så att valpen kan komma 
igång och snutta. En nyfödd valp kan inte hålla värmen på 
egen hand utan är beroende av sin mamma och kullsyskon 
för att hålla värmen. 

Man hade kunnat tänka sig att valplådan skulle bära tydli-
ga spår av valpning men tiken äter upp moderkakan efter 
varje valp och vi bytte frottéhanddukar i valplådan med 
jämna mellanrum.

Spännande resultat
I just den här kullen kom det både svarta och p&s valpar, 
något som inte är helt vanligt. Oftast avlar man för att få 
antingen det ena eller det andra, men i denna kombination 
var det beräknat att det skulle kunna bli valpar med p&s. 
Dessa valpar bär således arvsanlag från de svarta linjerna 
och skulle i ett framtida skede kunna bidra med nya gener 
på p&s-sidan utan ”risk” för svarta valpar på p&s-sidan. 
Under valpningen satt vi på spänn och väntade på om och 
när de skulle komma, p&s-tjejerna. I ljuset från glasdörren 
såg vi hur en av valparna skiftade i färg när hon torkade 
och förstod att den första p&s-tösen anlänt.

Att få och ge vidare
Det finns många lärdomar tagna från denna valpning och 
oändligt många fler att lära sig. Att få vara med på valp-
ning är enormt givande och något som schnauzerbladets 
utsända reporter varmt rekommenderar. Kanske kan en 
prao på en valpning få fler att våga ta språnget över till 
uppfödarsidan. 

En valpning är inget 100-meterslopp. Det är snarare ett marathon, 
både för tik och kennelägare. Schnauzerbladets utsända fick chansen 
att vara med på en valpning och fick en omvälvande och mycket läro-
rik upplevelse. 

Reportage
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Mentalhelg med SSPK

Aktivitet 
med SSPK

Helgen den 26–27/11 anordnade SSPK en men-
talkurs på Hundskolorna i Skövde. Vid kursen 
deltog representanter för SSPK:s rasklubbar. Kurs-
ledare var MARIA LAURÉN som är mentalbeskrivare- 
och domare med lång erfarenhet som utbildare av 
mentalfunktionärer inom SBK. Avsikten med kursen 
är att skapa en gemensam grund för mentalitets-
arbetet inom våra raser. Efter kursen finns goda 
möjligheter att fördjupa diskussionen om mentali-
tetsarbetet i digitala träffar. Målet för dessa är att 
öka erfarenhetsutbyte och utveckling för avel och 
hundägarutbildning.

Kursens centrala innehåll kan sammanfattas i
fyra moduler:

• Mentala egenskaper
• Retningskunskap
• Definitioner och nyckelord
• Raskunskap

Maria Laurén ledde kursen på ett engagerat och 
inspirerat sätt. Föreläsning varvades med diskussio-
ner och erfarenhetsutbyte som var mycket givande. 
Med på kursen var också trygga och trevliga repre-
sentanter för våra fyrbenta medlemmar. På lördags-
kvällen blev det gemensam middag med mycket 

hundprat förstås, men även annat. Middagsbordet 
bevakades diskret av två skäggiga vänner.
   Kursen avslutades med ett mini MT som innehöll 
socialitet, kamp, konstiga figurer och som avslut-
ning ”släden” med en ruskig figur. Mazze skulle 
genomfört testet, men fick lämna walk over på 
grund av löp. Farbror Vicke 6 ½ år fick hoppa in och 
gjorde det med bravur. Ruskiga figuren hade inte 
en chans. Inga ålderskrämpor där inte.
   Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla menta-
litetsarbetet i rasklubbar och specialklubb. Närmast 
på programmet är ett webbinarium med mental-
domaren Leif Hjälm som kommer att gå igenom 
nya MT 2017 och förändringarna mot MT 2007. Från 
och med den 1 januari 2023 gäller bara MT 2017. 
Webbinariet blir troligen i början av februari.

Deltagare i kursen var:
Maria Landergård  Dvärgschnauzerringen  
    och SSPK
Maria Bane   -”-
Cecilia Carlbom Widén Dvärgpinscherklubben
Emilia Östlund  Schnauzerringen
Anna Jönsson   -”-
Anja Westberg  -”-
Jan Hockart   Schnauzerringen och  
    SSPK

Svenska Brukshundklubben (SBK) har länge 
utvecklat tester för att få kunskap om hundars 
mentalitet och vi är en föregångare inom områ-
det. 

MH beskriver och dokumenterar beteenden som 
genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. 
Resultaten från testerna både hjälper oss att för-
bättra vårt avelsarbete och forskningen att förstå 
hundars mentalitet bättre. MH har också rönt ett 
stort intresse utanför Sverige.

Forskare har i flera omgångar gjort omfattande 
undersökningar på MH, något som har gett SBK 
en unik sammanställning över alla beskrivna 
hundar. Sammanställningarna är även ett bra 
underlag för våra rasklubbar när avelsarbetet ska 
utvärderas.

Att göra MH är också ett bra sätt för dig som 
hundägare att få en bra bild av vem din hund är 
och hur den reagerar i olika situationer.

Krav för att hunden ska få delta:
• Minst tolv månader gammal
• Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd ut-

ländsk kennelorganisation
• ID-märkt
• Vaccinerad enligt gällande regler
• Vara fullt frisk och inte löpa
• Hunden får inte vara utsatt för doping eller 

andra otillbörliga förhållanden (se Svenska 
Kennelklubbens Nationellt dopningsregle-
mente för hund)

• Registrerad i SKK

Alla hundar som är registrerade hos Svenska 
Kennelklubben (SKK) har möjlighet att anmälas 
till MH. 

Källa: SBK Svenska Brukshundklubben

Om mentalbeskrivning (MH)

Argenta´s Uno Unik med matte Emilia Östlund håller “ruskiga figuren” på avstånd.
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Så gick studien till
Den genomsnittliga livslängden hos labrador retri-
ever är ungefär 12 år. I studien har man jämfört en 
grupp om 39 labradorer med tre kontrollgrupper 
från tidigare studier av samma ras. Studien påbör-
jades 2004 och avslutades i september 2015 då den 
sista hunden i gruppen uppnådde den aktningsvär-
da åldern 17,9 år.

Hundarna i studien utfodrades med bra foder och 
hölls i lagom hull och de fick relevant vård, omvård-
nad och skötsel. Dessa hundar levde längre än hun-
darna i kontrollgrupperna. Nästan 90 % uppnådde 
12 års ålder, jämfört med 30 % av hundarna i kon-
trollgrupperna. Dessutom blev 28 % av dem mer än 
15,6 år gamla, vilket bedöms som mycket långlivat.

Artikeln är hämtad från 
Agrias artikelsamling.

Aktuell 
forskning

Ny forskning visar att hundar som hålls välmuskla-
de och utfodras så att de slipper övervikt lever 
längre. Det handlar inte om någon marginell skill-
nad - studien visade att de hundar som sköttes väl 
levde flera år längre än genomsnittet.   

Vikt, muskler och foder påverkar livslängden
I den nyligen publicerade studien, genomförd av 
forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i sam-
arbete med brittiska och schweiziska kolleger, 
konstateras nämligen att bibehållen muskelmassa i 
kombination med en låg ökning av fettmassan med 
ökad ålder är relaterat till ett långt friskt liv hos 
labradorer.

För att få behålla din hund i livet under lång tid ska 
du som ägare med andra ord se till att den inte blir 
överviktig, ge den bra foder och se till att den hålls 
vältränad. 

Välskötta hundar 
lever längre.

Fina Smilla 17 år. Foto: Sylvia Johansson
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Hundvård Trimhälsa
Vintern nalkas och med den även benhår och tassar 
fulla av snö. När hundens tassar vidgas av snö mellan 
trampdynorna och benhåren är fulla av tung snö kan 
det vara besvärande för hunden. Detta kan man mot-
verka med hjälp av produkter och med trimning. 

Trimtips
• Klipp rent med sax eller liten trimmer mellan  
   trampdynorna så fastnar ingen snö där.
• Sträva benhår fäster mindre med snö än ulliga. 
• Kamma ur ullen och trimma de sträva kort. 
• Kortare benhår = mindre snömängder 

Produkter
• Balsamspray
• Olivolja
• Specialolja framtagen för hundar

TACK TILL!

TIPS! 
MG Hundvård har en specialprodukt som heter  Botaniqa 
Deep Conditioning Coat Oil som hjälper dig hålla snöbollar-
na borta från din schnauzers ben. 
Läs mer om produkten på mghundvard.se

UTLOTTNING!
MG Hundvård har skänkt två flaskor av Botaniqa Deep Con-
ditioning Coat Oil, som redaktionen kommer lotta ut.
VIll du testa Botaniqua’s specialolja så skicka in namn och 
kontaktuppgifter till: redaktor@schnauzerringen.se

https://www.mghundvard.se/balsam/botaniqa-deep-conditioning-coat-oil
https://www.mghundvard.se/balsam/botaniqa-deep-conditioning-coat-oil
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Helgen den 10-11 september var jag och en av mina valp-
köpare på en ”prova på” helg för sökhund, genom Missing 
People. Jag med Hera och min valpköpare Roger med Zita.
Vi blev en liten bra grupp. Tre som ville prova på samt två 
instruktörer från Missing People.
Lördagen inleddes med några timmar teori där vi gick 
igenom hur Missing People är uppbyggt. Hur det fung-
erar när de får in en anmälan om en försvunnen person. 
Hur en sökpatrull är uppbyggd, olika sökmetoder, samt 
vilka regler som gäller gentemot polis och övriga inblan-
dade.
Till skillnad från vanligt sök så ska en sökhund i Missing 
People alltid vara kopplad. En lina på ca 5 meter rekom-
menderas och den ska söka efter ”kontinuerliga dofter” 
dvs en doft som är stabil. En person som sitter still till 
skillnad från en person som rör på sig. Detta fick vi prova 
den sista ”provdagen”. Då hade vi en figurant som låg stil-
la, samt en figurant som rörde på sig i sökområdet. Alla 
hundar fixade detta utan problem. Jag försökte störa den 
hund som jag var rörlig figurant för genom att gå rakt 
mot honom. Han nonchalerade mig totalt. Helt inriktad 
på den andra doftkällan. 
Vi fick även info om olika appar som var bra hjälpmedel.

Efter teorin så var det dags för praktiska övningar. Första 
dagen tränades figurantintresset. Figuranten ska ju vara 
världens roligaste människa. Kanske inte så lätt när man 
har en schnauzer i kopplet.
Vi började med att lägga ut en massa leksaker i en hög 
– så skulle hundarna välja sin favoritleksak. Den skulle 
figuranten senare ha med sig ut i skogen. Även en massa 
godis. Hera var ju lite reserverad i början när alla lockade 
och skulle leka och busa med henne både på nära håll 
och med tiden längre och längre från matte. Detta släpp-
te efter ett tag när hon började fatta vad allt gick ut på.  

Dag 2 fortsatte sökövningarna på större områden. Jätte-
kul att se hur snabbt hundarna lärde sig vad de skulle 
göra. De fick även denna dag söka både efter människor 
samt t ex ”tappade kläder” både högt och lågt.

Ni som är intresserade av att testa gå in på Missing Pe-
ople’s hemsida missingpeople.se och läs mer.

Av:
Sylvia Johansson med Hera
Roger Wiseby med Zita

Hund-
träning

Sökhelg med 
Missing People

https://www.missingpeople.se/sv/
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Schnauzer-
liv
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Beira på vinter-
äventyr i naturen!

Av: Wiktor “Wirre” Lundgren

Vinter innebär väl inte bara levande ljus och mys 
under filten i favorithörnan av soffan, julbord och 
dubbdäck?

Livet ute fortsätter trots ändrade väderförhållande 
och färre ljustimmar. Speciellt för oss med 4-fota 
sällskap som måste finna motivation att ta oss ut i 
alla väder.

Kan man göra något kul ute på vintern då? 
Klart man kan! 
Jag har ingen plan på att ändra vår filosofi att sova 
ute året om eller för den delen att begränsa mitt liv 
på något plan på grund av hunden.
Det handlar snarare om att anpassa situationen så 
att det funkar med hunden också. 

Nu har jag bara varit hundägare en vinter, och då till 
en ”valp” så det har inte blivit några större äventyr 
under vintertid men nu är hon lite äldre och redo att 
tackla friluftslivet som ett proffs!

Vi i södra delarna har ju inte mycket till snö på vin-
terhalvåret så vandring har funkat här även under 
vintern. Så förra vintern gjorde vi några kortare van-
dringar med tältövernattningar i vacker natur. 
En av dessa turer gjorde vi i ett naturreservat i 
Västergötland som heter Klyftamon. Ett fint natur-
reservat med högt naturvärde och helt utan stigar 
och leder.
Vi gav oss ut på fredag efter jobbet och vandrade 
längs Stora Bjursjön i pannlampans sken. 
Beira bär sina väskor i vanlig ordning med mat etc. 
Hennes sovsäck och liggunderlag under vintern bär 
dock jag. 

Väl framme vid lägerplatsen så väntar höjdpunkten 
på det kalla mörka vinterhalvåret.
Efter att ha satt upp tält och packat upp sovsäckarna 
var det dax att tända brasan! 

Denna värmande trygga punkten i det totala mörkret.
Beira älskar att sitta och titta på gnistorna som 
sprätter iväg från elden och sitter helt paralyserad 
och övervakar varenda gnista som lämnar elden. 
Här började det bli rätt kallt så efter mat så fick Beira 
krypa ner i sin sovsäck framför elden och fortsätta 
hålla koll på alla dessa små lysande “flugor”.

En av dom största fördomarna människor har om att 
sova ute på vintern är “det måste vara svinkallt!”…
Med fel utrustning så är svaret JA! Jag har själv pro-
vat och det är inte roligt alls. Men med rätt utrust-
ning och kunskap är det absolut inte kallt! 
Så även denna natt sov både jag och Beira gott! 

Kaffet smakar som bäst i skogen och på morgonen! 
Det tror jag t.o.m. är vetenskapligt bevisat...!
En brasa som knastrar, en kopp nykokt kaffe och en 
glad hund som kör morgonbuset i bakgrunden med 
en nyfunnen pinne. 
Livet behöver inte vara mer komplicerat än så.

Efter avslutad frukost och hoppackat läger var det 
dax att dyka djupt in i reservatet och navigera sig 
fram genom skogen, bortom vägar och stigar. 
Så otroligt vacker natur men det som överträffar 
naturen är glädjen i tassarna på tjejen som tassar 
genom frostig mossa och krispig ljung precis framför 
mig. Hon som älskar att vara ute vare sig det regnar, 
snöar eller är sol.

Just nu sitter jag själv med en opererad högerarm 
och 8 veckor sjukskrivning framför mig så just nu 
känns alla former av äventyr rätt så avlägsna.
Men vi drömmer och har börjat reka på ett litet 
äventyr på skidor framåt vårvintern. 
Då blir det förhoppningsvis några dagar på turskidor 
och tält norröver.

Ut och ha kul!
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Smått 
& gott

TÄVLING
BÄSTA JULTRICKET!
Schnauzerringens jultrick
En tävling för alla schnauzers med mattar och hussar.
Filma ett trick med julanknytning. Använd fantasin 
och er påhittiga schnauzer. Tricket kan vara allt som 
kan platsa som årets jultrick - skicka runt julgranen, 
dela ut julklappar, sno moroten som är snögubbens 
näsa, dansa runt granen etc etc. 

Ni får deltaga med max 2 filmer/hund. Kravet för att 
deltaga är att tricket ska ha julanknytning och att 
husse eller matte är medlem i Schnauzerringen.

Filmen ska läggas in på ”FB Schnauzertrick jul”, senast 
den 15 januari. Trickjuryn väljer därefter ut tre trick 
som får ett pris. Pristagarna presentera i samband 
med årsmötet och priset delas ut då eller skickas hem 
till er.

BOKTIPS
CHARLEY
The first year of a standard schnauzer
Författare: Charley & Chuck Lutz

”Trubbel i paradiset” blir det när Charley 
kommer till sin familj Chuck och Pat som 
bor på en ö utanför Massachusetts kust 
som heter Plum Island. Chuck och Pat 
kallar det för paradiset.

Jag heter Charley och kände att jag var tvungen att 
berätta om hur det här blev. Ok husse har hjälpt 
mig lite med skrivandet och med den där Facebook-
grejen.  

Så vem är den här killen, husse? Tja, han är gift med 
matte och verkar göra mycket av det tunga jobbet 
här. Han bygger grejer, designar grejer till mattes 
företag. The Artists Playground i Newburyport, som 
nyhetsbrev, flygblad, hemsida, etc. Han är mycket 
vid datorn! Han bygger också allt här omkring. Han 
är MYCKET i butiken! Han lagar mat och allt annat. 
Han är MYCKET i köket!

Matte beskriver husse som att han är 73 på väg mot 
14. Jag är inte säker på vad det betyder men jag tror 
att det är bra när jag behöver lite lektid. 

Matte har berättat att husse har nötbruna ögon och 
negativt blod så han kunde vara en del utomjording 
och en del schnauzer.
Allt jag vet är att husse är den bästa lekkamraten och 
kittlaren jag någonsin träffat och ibland leker och 
kittlar vi varandra tills vi skrattar så mycket att vi 
knappt kan andas!
Hur kan någon begära en bättre husse?”

Boken är helt underbar och annorlunda. Vi som 
älskar schnauzer känner igen allt och det är skri-
vet med humor och glimten i ögat – så klart det är 
sådant som följer med schnauzerlivet.

Boken kan beställas från:
https://www.bokus.com

Tre hundvänliga 
fikaställen i våra 
tre största städer!
STOCKHOLM
1. Dog Bakery Sthlm, Odengat 100
2. Ms Humble & Mr Frank, Karlbergsv 46
3. Mahalo, Odengat 26 & Hornsgat 61

GÖTEBORG
1. Flickorna på Färjenäs, Karl IXs väg 1
2. Brewdog på Kungsgatan 10B
3. Brunchoteket på Linnégatan 56

MALMÖ
1  Café Knus, Västra Rönneholmsväg 53
2. Café Holmgången, i just Holmgången.
3. Geijersgatan 53 Café & Butik

Det finns fler ställen så klart, vi har bara 
valt att ta med några. 
Men fråga alltid om din hund får följa 
med in – lite olika regler gäller på olika 
ställen om var hunden får vistas och hur 
många som får vara där samtidigt.
Glöm inte – att på de flesta orter är hundar 
välkomna på Espresso House. 

SMART NY PRYL! 
Trixie hopringlad Snacksorm.
Aktiveringsleksak från Trixie. En rolig orm att lägga hundgodis i, 
som ger din hund mental stimulans. I öppningen längs ormens 
undersida kan du lägga hundgodis, foderkulor, våtfoder eller 
paté avsedd för hundar. Låt din hund jobba för att får ut det 
goda ur ormen. Ormen är tillverkad i hållbart TPR-gummi. 
Mått: ø 18 cm. 
Pris 99 kr bl a hos 4dog.se
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Dessa konstverk serveras hundarna 
på Dog Bakery i Stockholm.

https://www.facebook.com/groups/1547620005752552
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=charley%3A+the+first+year+of+a+standard+schnauzer
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2. Lägg trianglarna räta mot räta och sy ihop alla 
långsidorna. Lämna de små hålen öppna. Se bild 2. 

Så gör du en
Scarf i jersey

1. Klipp till två trianglar, utgå från måtten på bild 1. 
33 cm bred och 19 cm hög. Lämna två avskurna 
hörn 2,5-3 cm breda. 

3. Klipp till en rektangel med måtten 14x3,5 cm
Vik på längden och sy ihop. Vänd rätt med hjälp av 
virknål eller liknande. Peta in en gummisnodd som 
är ca 1,5 cm bred. Sy fast gummibandet i båda ändar 
av bandet. (Bild 3)

4. Peta in bandet mellan de ihopsydda trianglarna 
och sy fast bandet i det öppna hålet. Vänd scarfen 
rätt genom att dra i bandet. (Bild 4)

5. Peta in den lösa änden i det sista lilla hålet och sy 
fast från rätsidan efter att ha petat in de råa ändarna. 
Färdigt!

Gör det 
själv...

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5
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Rasklubben, som är en ideell förening, 
har till mål att inom ramen för svenska 
schnauzer- pinscherklubbens 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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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. 

Schnauzer-
profilerat
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KlubbsidorKlubbsidor

Årets hund!
Årets hund 2022  
Resultaten ska vara inskickade senast 15/1 året 
efter (2023).

Statuterna för respektive titel:
Utställning och Arbetande 
Blankett för att skicka in resultaten:
Utställning_pdf och Arbetande_pdf
Statuterna är reviderade 2022-06-15

Blanketterna ska vara oss tillhanda senast 15/1
på respektive e-postadress:
aretshundutstallning@schnauzerringen.se
aretshund@schnauzerringen.se

När ni skickar in anmälan till årets hund godkänner 
ni även att vi publicerar resultatet på hemsidan.

Lycka till!

Kalendarium 2023 
UTSTÄLLNINGAR
5-8 jan    My Dog i Göteborg

15 april     SSPK, Sundsvall 

29 april    SSPK, Färjestaden

30 april    SSPK, Färjestaden 

27 maj    Ronden i Västerås. 

     Domare Patrik Ragnarsson

4 juni     SSPK, Norrköping 

1 juli     SSPK, Borås

14 juli     SSPK, Piteå 

6 aug    SSPK, Åsarna 

16 sept    SSPK, Falsterbo

SCHNAUZERRINGEN CENTRALT

23 feb Årsmöte i Irsta

 

Till alla våra schnauzerägare!
Schnauzerringens avelskommitté har i upp-
drag att sammanställa dokumentet RAS 
som är en handlingsplan för aveln inom en 
viss ras. Ambitionen är att genom god och 
långsiktigt hållbar avel få bukt med van-
liga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är 
att RAS-dokumentet i första hand ska vara 
en vägledning och riktlinje för uppfödarna, 
men det tjänar också som konsumentupp-
lysning för den som har planer på att köpa 
hund.
En del i RAS är en enkät om schnauzrarnas 
hälsa. Svaren kommer ge oss information 
om schnauzerns hälsotillstånd idag. Den 
kommer också att kunna svara på hur vi 
ska fortsätta att arbeta med schnauzern för 
att rasen ska bevaras som den hälsosamma 
hund den är idag.
Registreringsnumret på er hund är till för 
att se att det endast är schnauzerägare 
som svarar på enkäten och att endast ett 
svar per hund analyseras. Efter samman-
ställningen av enkäten avidentifieras alla 
enkätsvar.
Hantering av data och sekretess: dina svar 
kommer att behandlas så att inte obehöri-
ga kan ta del av dem. Registreringsnumret 
kommer att kodas för att det inte ska kun-
na härledas till hundens identitet.
Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgifts-
lagen av EU:s nya Dataskydds förord-

Schnauzerringens årsmöte på Irsta 
Bygdegård den 25 februari 2023.

ningen; General Data Protection Regula-
tion (GDPR). Den innebär ett stärkt skydd 
för enskildas personliga integritet och 
ställer hårdare krav på hur personuppgift-
er behandlas. Även för oss inom schnauzer-
r ingen är det viktigt och självklart att värna 
om enskildas personliga integritet och att 
personupp gifter hanteras på ett tryggt 
sätt. I föreningen behandlar vi många olika 
typer av person uppgifter. De används 
bland annat till att hålla ordning i 
medlemsregister, arrangera tävling 
och träning.
Schnauzerringen har tagit fram en 
Integritetspolicy för behandling av 
person upp gifter, som finns att läsa 
på vår hemsida. Integritetspolicyn 
beskriver mer ut förligt hur och 
varför vi sparar dina personupp-
gifter samt vilka rättigheter du har.
 
Skicka era svar med vändande 
e-post: karin.astrom@gu.se
Glöm inte att först spara ner dokumentet 
på din dator, fylla i den och bifoga den per 
e-post.
Har du svårt att fylla i med dator, skriv ut 
och skicka enkäten till:
Karin Åström
Torstorp 37
432 98  Grimeton

Hälsoenkät för schnauzer 2022!

KLICKA HÄR 
för att komma till 

blanketten. 

Kallelse med årsmötetshan-
dlingar skickas till medlem-
marna efter nyår!

https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/statuter/Statuter-arets-hund-from-2019%20rev%202022-06-15.pdf
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/statuter/%20Statuter-arets-hund-Schnauzerringen-arbetande-hund-2022-rev2022-06-15.pdf
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/resultatblanketter/Blankett%20Schnauzer%20Arets%20hundtitlar%202017-2021%20Utstallning.pdf
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/Arets%20Hund/resultatblanketter/Blankett%20Schnauzer%20Arets%20hundtitlar%202017-2021-tavling.pdf
mailto:aretshundutstallning%40schnauzerringen.se?subject=%C3%85rets%20hund%20utst%C3%A4llning
mailto:aretshund%40schnauzerringen.se?subject=%C3%85rets%20hund%20arbetande
https://schnauzerringen.se/filbibliotek/RAS/halsoenkat%202022.docx
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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 2023

  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 Schnauzerbladet 
Kommer ut i mars. 

Planerat innehåll:  
 Tema: Mentalitet - Hur arbetar man 

     med mentalitet i Uppfödningen? 
 Reportage från trimkurs i Skara
 Rapport från Årsmötet 
 Läs om Ronden 2023
 Rapport från My Dog & 

     STHLMs Hundmässa
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www.schnauzerringen.se


