
Schnauzerringens uppfödarmöte 2010-10-02 

Protokoll  

Deltagande:  

Susanne Rendlert, kennel Alliwant’s 

Renée Pierrou, kennel Raggen 

Ulla Chowdhury, kennel Vidjas 

Maria Thim, kennel Delonnix 

Monica Wogenius, Kennel Adiolas 

Åsa Örvind, kennel Indiras 

Marie-Louise Andersson, kennel Kissmeth 

Ingela Melinder, kennel Pognos 

Maria Ringbom, kennel Pinnsveins 

Helene Nordlöf, kennel Schnauzergläntan 

Birgitta Andersson, kennel Argenta 

Boel Niklasson, kennel Argenta 

Marie Johansson, kennel Skäggdoppningens 

Berit Johansson, kennel Scandal Beauty’s  

Kikki Tiestö, kennel Scandal Beauty’s 

Susanne Almén, kennel Wellfith 

Susanne Lundberg, kennel Caudatus 

 

Mötet började med en föreläsning av Boel Niklasson om parning och valpning.  Föreläsningen var 

mycket uppskattad och deltagarna ställde många frågor. Boel delgav oss av sin kunskap som 

uppfödare och som barnmorska.  

Lunch serverades och efter startade uppfödarmötet.  

Renée Pierrou var mötesordförande. 

 Diskussion kring inkommet brev av Renée Östrand. Fråga från VKK angående parning med 

två hanar i samma löp. Förtydligande: en tik paras alt. insemineras med två olika hanar under 

samma ägglossningsperiod. Enl. uppgift så får detta göras och görs i viss mån i andra länder. 

Frågan är hur svenska rasklubbar och uppfödare ställer sig till detta. Blodtypning på valparna 

är naturligtvis ett krav i sådana fall för att registrering ska kunna ske.  Man kan se det som en 

möjlighet att öka avelsbasen.  

Mötet var positivt inställda till VKK’s förslag. 

 Diskussion kring riktlinjer angående språng- och valppriser. 

Språngavgifter: 800, 1000, 1200, 1500, 2000 kr. De mindre summorna för inga alt. lägre 

meriter. De två högre summorna för välmeriterade hundar. Språngavgiften bör gå till den som 

hanterar och hjälper till vid parningen. 

Ett förslag på en lathund för hanhundsägare kom upp, då många hanhundsägare är nya och 

kanske inte har någon att fråga till råds.  

Valppriser varierar beroende på meriter och geografisk placering. Deltagarna på 

uppfödarmötet fann att ett rekommenderat valppris bör vara mellan 11000–14000 kr. 



 Valphänvisningaren säger att det inte är så många som hör av sig och frågar om schnauzer 

längre.  Detta tros dock bero på att de flesta har hemsidor som valpspekulanter letar upp. 

Uppfattningen var dock att sidan ska finnas kvar som service då man som blivande schnauzer 

ägare kan söka sin uppfödare via den. Ett problem upplevs dock med sidan och det är att 

uppfödare slarvar med att meddela förändringar som t.ex. att tiken gått tom eller när kullen är 

såld. Detta måste skötas bättre och uppfödare måste meddela valpförmedlingen så Sven 

slipper ringa runt och fråga hur det ligger till.  

 

 Tillgång/efterfrågan och PR. Har våra schnauzrar ett dåligt rykte? Det verkar så, många kunde 

berätta om episoder där vår schnauzer beskylls för både det ena och det andra. Kanske en 

uppdatering på hemsidan av vad som hänt på schnauzerfronten de sista 25-30 åren vore bra. 

Här ska vi ta fasta på att det nu är en stabil och frisk hund.  

 

Förslag från Ingela Melinder var att alla skriver ett personligt inlägg på sin egen hemsida om 

varför man har och tycker om sina schnauzrar.   

 

 T4 diskussionen har runnit ut i sanden då det visat sig att det inte var något problem med 

detta.  

 

 Många rasklubbar/ uppfödare och enskilda medlemmar har inget förtroende för SKKs nya HD 

avläsare, NN. I ett flertal fall har hundar efter omröntgen fått ex A istället för tidigare C.. 

Susanne Lundberg informerade om att man kan vända sig till Nordiska Panelen och 

överklaga. Denna instans kontrollerar röntgenplåtarna och är slutinstans, efter deras beslut 

kan man inte röntga om. Det har dock visat sig ett flertal gånger att SKK’s NN resultat varit 

felaktigt och blivit ändrat efter Nordiska Panelens kontroll. Maria Ringbom redovisar statistik 

som visar en 100% ökning av HD-fel efter det att SKK bytte från en avläsare till tre,  Maria tar 

på sig att för klubbens räkning författa en skrivelse till SKK angående detta. 

 

 Schnauzerringen har en dålig respons på sina aktiviteter. Har vi fel aktiviteter undrar Renée 

Pierrou? Ingen trodde det men däremot så diskuterades att aktiviteterna inte bör ställas in 

trots litet deltagande. Det medför en negativ effekt på de som anmäler sig och så anmäler 

man inte till andra aktiviteter.  

 

Boel Niklasson kom med förslaget att man alltid innan uppfödarmötet ska bjuda in olika 

föreläsare. Detta för att medlemmarna ska få tillgång till föreläsare men också som 

dragplåster för att få fler uppfödare till mötena.  

 

Vid pennan 

Susanne Almén 


