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Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2015.  

Styrelsens sammansättning  

Ordförande   Kikki Tiestö  

Vice ordförande   Karin Björklund  

Sekreterare  Sylvia Johansson 

Kassör Ordinarie  Göran Hansson 

Ledamot  Sofia Karlsson 

Ledamot  Vakant 

Suppleant 1  Ida Björklund 

Suppleant 2   Ewa Wejedal 

  

  

Arbetsutskott, AU   

Vid konstituerande sammanträdet valdes ordförande, sekreterare och kassör till AU.   

  

Avelskommitté 

     

Sammankallande  Carola Selin Sabel  

Ordinarie  Karin Åström 

Reneè Östrand 

 

  

  

Medlemsombud, valphänvisning och omplacering  

    

Eva Arnell har varit medlemsombud samt bistått uppfödare och (blivande) hundägare att samordna 

och förmedla inkomna frågor, inkl. valp- och omplaceringshänvisningar.   

  

Webbmaster  

  

Sylvia Johansson har varit webbmaster med ansvar för Schnauzerringens hemsida och domän. Hon 

har dessutom varit administratör för Schnauzerringens öppna Facebookgrupp samt styrelsens interna 

Facebookgrupp.  

Avelskommitté  

  

Vi som arbetat i avelskommittén under 2015 är Carola Selin Sabel, Karin Åström och Renée Östrand. 
Vårt fokus har legat på att färdigställa RAS, vi har träffats 5 gånger under året och RAS har växt fram. 
Dokumentet lämnades till SSPK i oktober för ett första godkännande och vidarebefordran till SKK:s 
avelskommitte för slutgiltigt granskning och godkännande. RAS är godkänd av SKK. 
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Den 3 oktober anordnades ett uppfödarmöte i Jönköping på brukshundsklubbens lokaler, där två 
föreläsare var inbjudna. På förmidagen gick Christer Lundberg igenom mentalbeskrivning MH, Vad är 
det? Får jag som uppfödare ut något av det? Den sista timmen fick uppfödarna vara aktiva och 
beskriva sin drömschnauzer profil efter MH bedömning. Eftermiddagen höll Linda Segerdahl från 
Göteborgs Djurklinik en mycket intressant föreläsning om hur höftledsröntgen går till och om vikten av 
att få perfekta röntgenbilder av höftlederna för att få en rättvis bedömning av SKK Veterinärer. 
 
10 – 11 oktober var Carola och Renée på avelskonsulent utbildning i Stockholm där SKK: s 
avelspolicy, uppfödaretik, RAS arbete samt genetik var ämnen som gicks igenom. Karin Drotz och 
Sofia Malm från SKK föreläste. 
 
21-22 november åkte avelskommittén till Stockholm och deltog på ett forskningsseminarium på 
lördagen och deltog även på avelskonferensen för alla avelskonsulenter i Sverige. Under 
forskningsseminariet knöts kontakter med forskare på SLU, vilkas forsknings område är genforskning. 
Dessa kontakter är värdefulla som utbildare på uppfödarmöten i allmänna frågor kring bl.a. gentester. 
  

  

Revisorer  

Stefan Svennefelt valdes vid årsmötet till ordinarie revisorer och Rune Nilsson och Ingvar Borg valdes 

vid samma tillfälle till revisorssuppleant.  

  

Valberedning  

Valberedningen har bestått av sammankallande Catharina Alwall-Svennefelt samt Maria Borg och 

Lotta Sunde  

Sammanträden och möten  

Styrelsen har under året genomfört tio protokollförda sammanträden inklusive konstituerande. Av 

dessa tio sammanträden var ett fysiskt möte, övriga genomfördes som telefonmöten. Samtliga 

protokoll har efter elektronisk justering lagts ut på hemsidan.  

Representation  

  

Schnauzerringen representerades vid SSPKs fullmäktigemöte av: Göran Hansson, Kikki Tiestö, Karin 

Björklund, Boel Nicklasson, Lotta Sunde samt Ida Björklund.    

Medlemsutveckling   

  

Antalet medlemmar den 2014-12-31 uppgick till 446 medlemmar. 2015-12-31 uppgick antalet 

medlemmar till 429 medlemmar, en nettominskning med 17 medlemmar vilket kan bero på att det 

föddes färre valpar.   

 

Uppfödarregistret 

Fr.o.m. 2016-01-01 övertar Schnauzerringen ansvaret för ekonomin betr.uppfödarregistret. 
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Medlemsinformation  

  

Information till alla medlemmar sprids via Notisbladet, som skickas direkt till medlemmarnas 

hemadress.  

 Övriga informationskanaler är Hemsidan och den öppna Facebookgruppen, båda populära, 

nätbaserade kanaler. Här kan Schnauzerringen snabbt få ut information till en stor del medlemmar. 

Båda kanalerna är öppna, utan krav på medlemskap.  

   

Ronden  

 

Ronden 2015 genomfördes den 23 maj tillsammans med tre av de andra ringarna i SSPK på 

Vadstena camping. Vädret var på topp så även humöret på deltagarna. Det var 14 stycken hundar 

anmälda, fyra p/s och tio stycken S. Domare var Rade Vesic från Serbien. Han berömde de svenska 

schnauzrarna och tyckte att de höll en väldigt hög standars.     

  

Valphänvisning och omplacering  

  

Vårt medlemsombud och tillika styrelsemedlem, Eva Arnell, har under året även varit ansvarig för 

valphänvisning och omplacering.    

  

Valpar 2015  Peppar & salt  Svart  

Antal födda kullar  7  12  

Antal födda valpar  62 77  

      

Siffrorna enligt SKK. 

Av dessa så hade 15 av kullarna fått valpförmedling på schnauzerringens hemsida   

11 schnauzrar har blivit omplacerade under året .  

  

PR verksamhet  

Via medverkan i rasmontrar på My Dog, Göteborg i januari samt Hundmässan, Stockholm i december.  

Glöggpromenaden 28 november 2015 i Kallebäck/Göteborg. Det var 16 stycken glada hussar och 

mattar med totalt 20 hundar som kom på en trevlig promenad på ca fyra kilometer. Under promenaden 

serverades glögg och efter promenaden samlades alla tvåbenta inne på Kallebäcks BHK där alla 

bjöds på risgrynsgröt och fika av schnauzerringen. Alla tvåbenta fick sedan varsin jättefin julklapp 

skänkt av Maria Thim på kennel Delonnix.  

Alla önskades en god jul och gott nytt återträffande. 

Även i Skåne anordnades en schnauzerpromenad i December månad. 8 hussar och mattar samt 10 

hundars träffades vid Finnstorps strövområde för en promenad samt fika efteråt. Schnauzerringen 

bjöd på glögg och pepparkakor. Hundarna fick julklapp i form av hundgodis från hundgott.se 

2016 års aktiviteter kommer att löpande annonseras i Notisbladet, Facebook och på hemsidan. 
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Årets hund 

2015 är också året då schnauzerringen startat sin egen Årets Hund tävling, där medlemmar har 

möjlighet att tävla om titlen Årets Hund i ett flertal tävlingsgrenar.  

 

SSPK  

  

Schnauzerringen har, efter digital justering, mailat samtliga protokoll till SSPK.   

  

Ekonomi   

Ekonomin för verksamhetsåret redovisas i separata resultat- och balansräkningar på årsmötet.  

  

Sponsorer  

  

Royal Canin  

GBG Djurklinik AB 

Hundgott  

Mälardalens rör  

  

Slutord  

 

 Avelskommitèn har slutfört det digra arbetet med uppgradering av RAS ( Rasspecifik avelsstrategi för 

schnauzer ). RAS blev godkänd av SSPK och underlaget finns nu hos SKK som gett sitt godkännande 

till RAS. RAS kommer att finnas för läsning på hemsidan. 

  

Via RAS har vi kunnat konstatera att HD statusen har försämrats till fler B-C och C höfter på de 

individer som röntgas. Styrelsen har därför tagit beslut att genom att subventionera med 500 kronor 

per individ och förhoppningsvis uppmuntra fler att röntga sina hundar. Subventionen kommer att finnas 

tillgänglig från och med 1/1-16 till och med 31/12-16 och söks via hemsidan. 

 

Styrelsen har under året funderat på hur vi skulle kunna marknadsföra och inspirera fler 

schnauzerägare att mentalbeskriva sin hund, det arbetet kommer att fortskrida under 2016. 

Mentaliteten hos våra schnauzrar ser bra ut men vi skulle önska att fler hundar MH beskrivs för att få 

ett ännu bättre underlag. Vi kommer att försöka få till en mentalbeskrivning i Stockholmsområdet för 

schnauzer under våren 2016. 

  

På några ställen i landet har privata initiativ tagits till promenadgrupper. Styrelsen ser mycket positivt 

på dessa grupper, det är ett bra sätt att samla och aktivera schnauzerägare och inspirera varandra till 

olika aktiviteter. Möjlighet finns att söka bidrag från Schnauzerringen för att betala en del av kostnaden 

för t ex. Fika, lokal eller dylikt.   

 

Schnauzerringens facebook-grupp är mycket populär och aktiv! Det är roligt att följa medlemmarnas 

aktiviteter med hundarna. Det är många gånger det dagliga livet och inte tävling eller utställning som 

speglas där.   
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Samarbetet över gränserna inom SSPK har fortsatt, vilket vi ser som mycket positivt. Rasmontrarna på 

både My Dog i Göteborg och Stockholms Hundmässa var samprojekt inom SSPK och alla fem 

raserna var inbjudna att förevisa sina hundar.   

  

Ett stort TACK riktas till ALLA som, på olika sätt, bidragit till Schnauzerringens år 2015 !   

   
 


