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INNEHÅLL FRAMSIDA

Besök gärna vår 
facebook sida!

Hej på er!

Ja då var det nya året här. 
Tyvärr har det kommit saker i vägen 
som gjort att den här tidningen är 
lite försenad men nu är den äntligen 
här! Mitt mål är att kunna släppa en 
tidning i månaden så vi hoppas att 
det går vägen!

Har du tips och idéer till tidningen 
så är det bara att du hör av dig till 
mig eller någon i styrelsen! 
Mig kan ni nå på 
redaktor@schnauzerringen.se

Jag hoppas på ett underbart 2019 
för er alla. 

Med vänliga hälsningar

Caroline Molin

Stort tack till

Jan Hockart
Vicke Viking - Om att ha en 
lillasyster

Sara Berg
En labrador som blev en schnauzer

Veronica Ekberg
Hundskola i Skövde

Maria Thim
Ulrika Hjort
Renée Östrand
Foton från MyDog

Carola Selin Sabel
Renée Östrand
Pälsvårds- & Trimkurs

Brattpets
Annons

Marie Gabrielsson
För att du stöttar mig genom vått 
och torrt.

En schnauzer i snön är en 
schnauzer-dröm. Roxie skulle 
nog vilja att det ska vara snö 
jämt!

Foto: Caroline Molin

Välkommen till Schnauzerringens 
webbtidning. 

Här kan du läsa reportage, 
följa tävlingsresultat och 
medlemsaktiviteter. Det är roligt 
om du själv vill förmedla något till 
tidningen eller skicka in bilder på 
din hund.

Schnauzerringen är rasklubben för 
dig som har schnauzer. Vi arbetar
för att bibehålla sundhet, mentalitet 
och karaktär på vår fantastiska ras.

Som medlem är du alltid 
välkommen att delta i klubbens 
verksamhet. Du har också 
möjlighet att själv starta aktiviteter. 
Du kan söka bidrag för kostnader 
och vi i styrelsen hjälper gärna till.

På hemsidan finns uppgifter för 
kontakt med uppfödare och duktiga
schnauzertrimmare. Här får du 
också tips för vardaglig pälsvård.

Schnauzerringen har en egen 
facebook-grupp. Här kan du ta 
del av och gärna själv bidra med 
bilder, filmer och funderingar om 
vår ras. Här hittar du också aktuell 
information.

Ordförande har ordet
Hej alla schnauzerfantaster !!

Nytt år och nya härliga dagar att se fram emot med våra skäggiga vänner !

Året avslutades med Stora Stockholmsutställningen och började med 
My Dog i Göteborg. Vi från schnauzerringen var med och representerade 
på bägge mässorna. Många nyfikna och förhoppningsvis några nya 
schnauzerägare besökte våra montrar. Stort tack till er alla som på något sätt bidrog till att göra 
dessa dagar både roliga och intressanta  för de som var sugen på att prata schnauzer.

I januari skapades en schnauzerdag på hundskolan i Skövde. 13 Schnauzrar med hussar och 
mattar på plats som provade på diverse aktiviteter. Ni kan läsa mer om detta i tidningen. Mycket 
uppskattat av dem som deltog. Vi hoppas på att i framtiden skapa fler av denna typ av event. 
Forum för likasinnade, där syftet är att prata, lära, träna och uppleva nya saker  tillsammans med 
sin hund och vänner med samma intresse.

Årsmötet är i Jönköping den 23 februari, hoppas många av er kan komma !! All information finns 
på hemsidan.

Jag ska passa på att tacka för mig, många år i schnauzerringen. Det har varit otroligt roligt och 
inspirerande att vara med i styrelsen. Men nu är det dags för mig att lämna över stafettpinnen 
till en ny ordförande. Jag hoppas och uppmuntrar er som skulle vilja engagera er på något sätt i 
ideellt arbete. Det finns alltid plats och uppgifter för dem som vill engagera sig. Hör av er till någon 
i styrelsen om ni har intresse.
Till slut, stort  tack till alla er i styrelsen ! Förutom min passion för hundar, särskilt schnauzer, 
har just ni verkligen förgyllt min tillvaro. Många vänner som jag hoppas ha kontakt med även i 
framtiden.

Önskar er alla ett fantastiskt 2019 !

Ordförande har ordet

Inbjudan till Årsmöte

Vicke Viking

Pälsvårds- & trimkurs

Brattpets Rabatt

En labrador som blev en 
schnauzer

Hundskola i Skövde

MyDog resultat
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Besök även vår 
hemsida!

ÅRSMÖTE 2019
Välkomna till Schnauzerringens 
årsmöte den 23:e februari 2019. 

Vi kommer vara i 
Studiefrämjandets lokal i Jönköping. 
 
Vid 11.00 serveras lättare lunch och vid kl 12.00 sätter vi igång mötet.

Vill du vara med på mötet så måste du anmäla dig till sekreterare@schnauzerringen.se senast den 
18:e februari.

SCHNAUZERRINGEN

VÄNLIGEN NOTERA! 
Vi har sett att trimlistan som finns på Schnauzerringen är inaktuell. Kom gärna med tips och idéer på 
trimställen runt om i Sverige. 
OBS Medlemskap i Schnauzerringen är ett måste för att bli publicerad på listan.

TRIMLISTA PÅ SCHNAUZERRINGENS HEMSIDA
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Vicke Viking
Om att ha en lillasyster

Nu har vi haft henne här jättelänge. Ja, jag pratar om 
Mazze förstås. Ibland funderar jag på om det var en 
bra idé att ta hem henne. Husse och jag hade det ju 
jättebra. Fast det är ju roligt att busa med henne. 
Hon är bra på det. Man får passa sig för hon biter 
mig i bakbenen med sina vassa små tänder. 
Då får jag springa snabbt så hon inte hinner ifatt mig, men hon blir snabbare för varje 
dag. Listig är hon också. Ibland smyger hon på mig, gömmer sig bakom buskar och rusar 
på mig med full fart. 

Hon kan vara väldigt mysig också och vill gärna 
vara nära. Det är mysigt, men blir för varmt efter 
en stund. Då går hon till husse istället och hoppar 
upp i hans knä. Där ligger hon jämt när husse läser 
morgontidningen. 

Husse och jag försöker lära henne saker och vi har 
varit med henne på ringträning. Husse blev alldeles 
svettig när han skulle lära henne springa fint för hon 
ville mest hoppa och skutta hela tiden.

Mazze är galen i mat och jag måste skynda mig 
att äta upp min annars tar hon den också. Husse 
säger att det är bra och att jag har varit kinkig med 
mat och godis. Äsch, jag är ju bara finsmakare. Inte 
kommer jag springande till husse för att han vill ge 
mig lite köpgodis. Oxfilé och leverpastej kunde han 
åtminstone bjuda på. Det äter han ju själv. Mazze 
kommer springande så fort husse prasslar med 
godispåsen och husse får akta fingrarna så dom inte 
följer med.

På lördag ska Mazze på sin första utställning och 
då ska jag få ledigt och hälsa på mina kompisar på 
dagiset. Det ska bli skönt.

Nu ska vi ta henne till trimbordet så hon kan bli fin 
till utställningen. Då blir nog husse lite svettig igen, 
för hon ska hålla på med allt möjligt samtidigt.

Av Jan Hockart

5

Anordnas den 11 maj 2019 i Skara

Kursen riktar sig både till dig som vill lära 
dig sköta pälsen på din Schnauzer och dig 
som har trimmat innan men kanske vill lära 
dig mer.

Vi startar kl. 09.00 och håller på till 16.00. 
Kursen anordnas av Carola Selin Sabel, 
kennel Cubits och Renée Östrand, kennel 
Cegali.

För mer information kontakta Renée 
+46705196328 eller mail: renee@cegali.se

Välkomna

Carola & Renée

Pälsvårds- och trimkurs



Det skulle bli en labrador, för vi är en retriverfamilj, golden och labbar en 
i en härlig distinkt luktande härlig hög med päls, sand från stranden och 
bräckt östersjövatten. Förstå min häpnad när maken sa: NEJ, de luktar illa 
och är sjuka. Vi hade haft otur med de sista två labbarnas hälsa och maken 
hade ingen som helst selektiv minnesförlust gällande detta. Allt jag mindes 
var den trofasta blicken, det obändiga lugnet och viltspåren som gick som 
tåget. Att tänka om var långt ifrån självklart. 

Maken föreslog en rad raser med goda hälsodata och en parad av 
hundar med för mig oattraktiva karaktärsdrag och utseenden dansade 
på näthinnan. Du får välja mellan dessa sa han med fast stämma och mitt 
hjärta sjönk som en sten när bilden labradoren sakta sjönk bort. När han 
till sist sa ”schnauzer” var det något som klack till inom mig. Jag fick en bild 
på näthinnan av ett stort skägg som böljade i vinden, en blick som tycktes 
kunna tränga genom pansar och en vision av en vilja och karaktär som är 
legendarisk. Mitt beslut var fattat.

Nästa steg var att hitta en lämplig valp. Eftersom undertecknad är lärare, 
var en lämplig valptid sommaren. Jakten började strax efter nyår. En stor 
uppfödare i en stor stad kontaktades och jag uppfattade snabbt att här 
gick det inte att bara att köpa hund, det gällde att bli rekommenderad 
och att ”Få lov att köpa”. Som tur var gav Den stora uppfödaren både sin 
välsignelse och ett nummer till Västkustuppfödaren. Västkusttjejen hade 
inte parat ännu, men allt lät rätt: sommarvalp, fina meriter och höfter. 

En labrador som blev en schnauzer
Av Sara Berg

Den längtande blivande matten tänkte 
att här gäller det att hålla sig framme 
och närmast belägrade den stackars 
uppfödaren till dess att valpen kunde 
hämtas. 

Vilken av de två valparna som skulle 
bli gotlänning var oklart in i det sista. 
Längtansvalpen var en kille, gärna lite 
stor och framåt. Den stora killen, som 
just då bara hade en kula nere, men med 
väldigt trevlig päls, blev vår Baggis. 

Den välpälsade killen följde med oss 
utan varesig tvekan eller pip, åkte bil i 
många timmar och sedan färja till en ö 
mitt i Östersjön. Vårt liv skulle förändras 
i grunden, men det visste vi inte då. Vi 
förälskade oss handlöst i en liten gråbrun 
korv med toaborstskägg och mycket 
attityd. 

Här är Baaloo (Friends for all Baaloo) till vän-
ster och Baggis (Friends for all Baghera) till 
höger.

En hund kan bidra med så 
mycket glädje och lycka. 
Som en gentleman i Ringen en 
gång så klokt sa: med honom 
kom ljuset in i mitt liv igen och 
just så är det, en schnauzer 
bidrar med ljus, glädje och 
kärlek. 
En hel del spring i ringen och 
nya vänner har han bidragit 
med också, men det är en 
annan historia.

Mvh
Baggis matte 

T
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Söndagen den 13 januari samlades en trupp på 13 schnauzrar och 15 hussar och mattar på 
Hundskolorna i Skövde för en aktiveringsdag ledd av hundpsykologen och instruktören Ulrika 
Claeson Månsson. 

Dagen innehöll bl.a aktiveringsövningar, vardagslydnad, inkallningsallé kantad av godis och 
leksaker, dogparkour övningar, problemlösningar för hunden, vikten av att lära hunden trix, 
hur vi med enkla medel och fantasi kan göra roliga övningar med hunden, teori i ”Stimulu-
skontroll” och en föreläsning ”Samspel hund och människa”.

Inkallningsallén var som det låter en allé fylld av lockelser som nallar, bollhav, en bricka med 
frolic, en bricka med tuggben, rörliga bollmöss och en inbjudande människa. Allt för att se 
om våra hundar klarar dessa störningar och drar till oss direkt vid inkallning eller om de faller 
för frestelsen. Ett mått på hur vårat samspel är och vad är det vår hund går igång på? Att vara 
oss till lags, godis, leksaker eller kanske en skön blandning av allt. Mer en rolig övning än ett 
vetenskaplig test. Alltså här imponerade våra schnauzrar stort.....jo då det fanns de som drog 
ner skrattsalvor och bjöd på en show innan de tog sig till sin husse eller matte också. Likaså de 
som först sprang till husse/matte och bad dem stå där ett tag till för att sen bara kolla vad det 
var för roligt de nyss passerat.

I Dogparkour var det balansbollar som hundarna till att börja med skulle gå upp på med 
frambenen och sen hoppa upp på helt om de hittat balansen. Stolar som det skulle klättras 
på, som sen blev en övning där hunden gjorde en övergång från en stol till en annan stol via 
en människorygg, agilitytunnlar som rörde sig lite när hundarna skulle gå upp med framstas-
sarna på dem och en bom på golvet som hundarna skulle ta sig över lugnt och säkert med alla 
tassar på den.

Med hjälp av kompostgaller och papperskassar lät vi hundarna träna lite på problemlösning. 
Vi placerade helt enkelt godis på ”fel sida” gallret eller i botten av kassarna och hundarna fick 
själva klura ut hur de skulle få fatt på dem. I såna här övningar är ju Schnauzrarna högst char-
merande, klarsynta, arbetsvilliga och hungrande efter sin lön. De briljerar helt enkelt!

Detta var en heldag snabbt sammanfattad i en text som inte på något sätt kan återspegla den-
na fantastiska dag helt rättvist. Vi var vid dagens slut, såväl två- som fyrbenta,  fullproppade av 
ny inspiration, information i form av teori och föreläsning, lycka över att fått träna tillsammans 
med likasinnade och kunna se våra Schnauzrars likheter och olikheter.

Vi tackar Schanuzerringen för sponsring med lokalhyran för denna dag och Ulrika Claeson 
Månsson för en fantastiskt rolig och inspirerande dag.

Renée och Gibbs löser problem....godis på andra sidan gallret.

Vardagslydnad....hundarna Nestor och Xci sitter snällt 
kvar även om mattarna Tove och Carola lägger sig ner, gör 
sprattelgubbar eller vad det nu än må vara de gör. Hundarna 
väntar snällt på sitt frikommando.

Längst ner i hörnet tränar Ginza o Husse Tobbe Balansboll.  Vid 
tunneln övar Renée och Gibbs & Bodil och Morriz på att kliva 
upp med framtassarna på tunneln.....även om tunneln rör sig 
lite och är ostabil så utförs övningen balans och säkerhet av 
hundarna.

Vardagslydnad....Zoe sitter kvar fast Husse Hans roar sig 
med att hitta på en massa roliga saker för att störa Zoes 
koncentration.

Här smider Husse Mats och Nancy planer med ett vakande öga 
av Matte Täva.

Carola o Xci redo att ta sig an balansbollen. Tove o Nestor har 
redan fixat övningen.

Här kollar vi om Astrid ryms i en papperspåse, nej då Astrid 
löser problemet ”hur får jag tag på godiset i botten av kassen” 
antingen kan man skaka ut den eller så kan man helt enkelt 
krypa in i påsen. Inga rätt och inga fel.....bara man får tag på 
godiset.

Samling vid gallret. Renée med Gibbs & Bodil med Morriz vid 
övningen ”godiset på fel sida gallret”

Hundskola i Skövde
Av Veronica Ekberg
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LÖRDAG 5/1-19
SCHNAUZER, PEPPAR & SALT
Domare: TUNOLD-HANSSEN ANDER, NORGE - BIR, Avel/uppf.grupp

NO JV-18 NORD JV-18 SE JV-18 CHEVROLET’S FESTIPOP
Ägare: HJORT ULRIKA, DEGERFORS
Uppfödare: HJORT ULRIKA, HJORT JONAS, DEGERFORS 

ORCHIDEA ALARM BESKYD     
Ägare: THÖRNESTAD ANN-CHRISTIN, ÅKERSBERGA
Uppfödare: FAJKUSOVA LENKA, TJECKIEN

C.I.B. FI UCH NO UCH NO VV-16 SE UCH ESTELLET’S BLOMMANS FREJA-FASHION     
Ägare: ÖSTRAND RENÉE
Uppfödare: JOHANSSON HOLM ESTELLE, MALM GILL, BJUV 

NO JV-18 NORD JV-18 SE JV-18 CHEVROLET’S FESTIPOP
Ägare: HJORT ULRIKA, DEGERFORS 
Uppfödare: HJORT ULRIKA, HJORT JONAS, DEGERFORS

BIR:

 

Bästa valp:    

Bästa veteran:  

 

Bästa JKL:

Antal: 20

BIR:

 

Bästa valp: 

 

C.I.B. FI UCH NO UCH SE V-17 SE&DK UCH WW-17 VELVET DANDY’S FAFNER
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS, WALLIN CHRISTOPHER, STOCKHOLM
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄSTERÅS 

VELVET DANDY’S NIDHÖGG 
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄSTERÅS 

SCHNAUZER, SVART
Domare: TUNOLD-HANSSEN ANDER, NORGE - BIR, Avel/uppf.grupp

Antal:  6

Här ser vi Chevrolet’s Festipop [BIR] till vänster och Magnus Artax’s Angels [BIM] till höger. 

Här ser vi Canine Connection´s Darling [BIM] till vänster och Velvet Dandy´s fafner [BIR] till höger.

11

SÖNDAG 6/1-19
SCHNAUZER, PEPPAR & SALT 
Domare: ERICSSON DAN - BIR, Avel/uppf.grupp

DK JV-18 DK V-18 FRIENDS FOR ALL BAGHERA
Ägare: BERG SARA, VISBY
Uppfödare: HEDÉN BENGTSSON ANNIKA, BUA 

ORCHIDEA ALARM BESKYD     
Ägare: THÖRNESTAD ANN-CHRISTIN, ÅKERSBERGA
Uppfödare: FAJKUSOVA LENKA, TJECKIEN

C.I.B. FI UCH NO UCH NO VV-16 SE UCH ESTELLET’S BLOMMANS FREJA-FASHION     
Ägare: ÖSTRAND RENÉE
Uppfödare: JOHANSSON HOLM ESTELLE, MALM GILL, BJUV 

NO JV-18 NORD JV-18 SE JV-18 CHEVROLET’S FESTIPOP
Ägare: HJORT ULRIKA, DEGERFORS 
Uppfödare: HJORT ULRIKA, HJORT JONAS, DEGERFORS

BIR:

 

Bästa valp:    

Bästa veteran:  

 

Bästa JKL 

Antal: 16

SCHNAUZER, SVART
Domare: ERICSSON DAN - BIR, Avel/uppf.grupp

C.I.B. FI UCH NO UCH SE V-17 SE&DK UCH WW-17 VELVET DANDY’S FAFNER
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄSTERÅS 

VELVET DANDY’S NIDHÖGG     
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄSTERÅS

AVA CARDINAL     
Ägare: TORKILD ANDREAS BØRRESEN, HOLTER, NORGE
Uppfödare: BRUSEVOLD SANDRA, NORGE 

BIR:

 

Bästa valp:    

Bästa JKL:  

Antal:  8

Här ser vi Etellets Blommans Freja-fashion [BIR] till vänster och Friends for All Baghera [BIM] till höger.

Här ser vi Canine Connection´s Darling [BIM] till vänster och Velvet Dandy´s fafner [BIR] till höger.

Foto: Maria Thim

Foto: Ulrica Hjort Foto: Renée Östrand

Foto: Maria Thim



Hörs i nästa blad alla 
skäggkompisar!


