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l. RAS 
Det pågående arbetet med att ta fram  ny Rasspecifik Avelsstrategi har avbrutits. 

2013 års avelskommitté och några få tillfrågade uppfödare, har gått igenom inkomna svar, men 

kommer inte vidare. Eftersom svaren dessutom är ”anonyma”, vet vi inte ens om de gäller för 

schnauzer. Enstaka svar har kunnat härledas till andra storlekar på schnauzer. Vi är osäkra på svarens 

kvalitet. 

 

Styrelsen rekommenderar därför att avelskommittén för 2014 får följande uppdrag: 

- nytt frågeformulär tas fram, där ”den vanlige” hundägaren väl kan förstå frågorna 

            Anpassning sker till det frågeformulär som gick ut för 5-6 år sedan (SKK’s anvisningar gäller)  

- ”kontroll” sker med ett antal uppfödare om frågeställningarna  

- Svaren ska lämnas på ett sådant sätt att redovisningen blir enkel och slutsatser kan dras, samt 

vara jämförbara med tidigare års enkät för att kunna dra slutsatser om förändringar skett och i 

så fall vad. 

- Adressetiketter till schnauzerägare köps från SKK för hundar i ett visst (ålders) intervall, 

förslagsvis 2-7 år för att kunna jämföras med förra RAS-redovisningen. 

 

 

2. En Dag med Schnauzer 
En Dag med Schnauzer har blivit en populär dag för schnauzerägare med sina hundar och styrelsen har 

intention att fortsätta ”betala tillbaka” med aktiviteter till medlemmar runt om i landet. Platsen 

kommer att variera, eftersom medlemmarna är spridda över landet.  

 

 

3. Ronden, grillning, aktiviteter och tävlingar  
Ronden 2014 kommer att genomföras lördagen 23 augusti, på Ulriksdals Slott i Stockholmsregionen. 

Det blir ett rasklubbsprojekt inom SSPK. På lördagen har rasklubbarna egna arrangemang och på 

söndagen är det SSPK-utställning. 

När det gäller Ronden är flera beslut redan tagna, eftersom vi, bl a, ska samnyttja domare, mark mm  

med övriga rasklubbar i SSPK. 

 

Grillning i anslutning till några SSPK-utställningar har blivit populärt, men de ska annonseras i 

förväg, så alla deltagare får informationen INNAN de åker till utställningen. 

 

Aktiviteter genomförs runt om i landet i form av ”promenadgrupper” mm. Vi tar gärna emot förslag 

på fler aktiviteter att genomföra på en eller flera platser i landet. 

 

Tävlingar har inte varit högprioriterat de senaste åren, men med en nystartad aktivitetsgrupp tar 

styrelsen gärna emot förslag på tävlingar inom ett eller flera områden. 

 

 

4. Kurser i "Pälsvård med vardagstri m" 
Genomförda kurser var efterfrågade och uppskattades av deltagarna.  

Kurser planeras och styrelsen söker därför kursledare runt om i landet för att genomföra kurser. Många 

uppfödare genomför pälsvårdsdagar med sina valpköpare och här finns en möjlighet för andra 

schnauzerägare att komma med till en reducerad kostnad. 

Förutsättningarna kan variera på olika platser, men möjlighet finns att få hjälp med till exempel 

lokalhyra via Studiefrämjandet. 

Vi ska värna om våra hundar, så vi får behålla en frisk och sund ras. 
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5. Uppfödarmöten  
Våra uppfödare är väldigt viktiga för allt vår rasklubb gör. 

Vår ras är helt beroende av någorlunda eniga uppfödare vad gäller alla väsentliga frågor.  

En enkät har gått ut till samtliga registrerade uppfödare, med önskemål om när, var och hur 

uppfödarmöten ska genomföras. Några få svar har kommit in, men fler önskas. 

Inriktningen är, fortfarande, att genomföra uppfödarmöte 2 gånger/år, vår och höst. 

Olyckligtvis har den viktiga avelskommittén inte varit så aktiv som den borde vara och vi jobbar aktivt 

för att få igång samarbetet mellan de tre parterna uppfödare – avelskommitté – styrelse. 

 

Styrelsen vill definitivt ett förbättrat samarbete med uppfödarna. 

 

 

6. Kurser och föreläsningar 
Det finns ett behov bland medlemmar av olika former av utbildning i "hundägande". Med 

intressanta ämnen och inte alltför dyra deltagaravgifter blir dessa välbesökta. Ett långsiktigt 

samarbete med en eller flera väl ansedda "Hundskolor" är önskvärt, i första hand för alla SSPKs raser. 

Samarbete över rasklubbsgränserna har redan etablerats, men vi i rasklubbarna ska vara ännu öppnare 

för att bjuda in andra rasklubbar, framförallt SSPK’s övriga raser. 

 

 

8. MH och BPH 
Ett flertal schnauzrar genomför varje år MH, mentalbeskrivning hund. Det är, än så länge, MH som 

krävs för en eventuell korning. 

 

Sedan 2 år tillbaka finns möjlighet att genomföra BPH, beteende- och personlighetsbeskrivning hund. 

Detta är en annan, lättsammare och roligare, form av mentalbeskrivning som passar alldeles utmärkt 

för den ”vanliga familjehunden”.  

 

Styrelsen rekommenderar alla schnauzerägare att genomföra antingen MH eller BPH med sina hundar. 

Resultaten ger Schnauzerringen och/eller SSPK möjlighet att hålla koll på rasens mentala utveckling. 

 

Styrelsen planerar att arrangera ett BPH med företräde för schnauzrar. 

 

 

Utöver ovanstående finns inom den nuvarande styrelsen ett antal idéer  

 

a. lokalombud för styrelsesamarbete 

Ett antal ”schnauzergrupper” har bildats spontant på olika platser i landet för att hitta andra 

schnauzerägare att prata med och/eller göra olika aktiviteter tillsammans med. 

Lägg gärna ut information om kommande händelser på Schnauzerringens Facebookgrupp eller maila 

webbmaster@schnauzerringen.se för en ”blänkare” på hemsidan. Då når vi förhoppningsvis ännu fler 

medlemmar runt om i landet. Utse gärna en kontaktperson i dessa lokala grupper. 

Styrelsen ser mycket positivt på denna verksamhet, eftersom Schnauzerringen är en rikstäckande 

förening och SSPK’s lokalombud inte fungerar i alla delar av landet.  

Lokala arrangemang kan, efter ansökan till styrelsen, ”sponsras” till viss del.  

 

Förutom att finnas nära hundfamiljerna till vardags, kan medlemmar ur dessa grupper knytas till olika 

arrangemang där lokalkännedom krävs och aktivitetsgruppen behöver personella resurser. 

 

b. En Aktivitetssektion 

Vid halvårsskiftet 2013 bildades Aktivitetssektionen, bestående av Emma Söderblom, Sofia Karlsson 

och Emilia Östlund. Dessa 3 kommer att vara en stomme, när olika aktiviteter arrangeras runt om i 
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landet. Självklart kan varken de eller styrelsen göra allt själva, utan kommer att knyta till sig lokala 

medlemmar när något ska göras. Kontaktperson i styrelsen utses för varje uppdrag. 

Exempel på verksamhet: Ronden, Stockholms Hundmässa, My Dog 

 

 

 

c. En Rallylydnadssektion 

Ett antal medlemmar tränar (och tävlar) rallylydnad, varför önskemål har kommit om att inrätta en 

rallylydnadssektion.  

Rallylydnad är ett utmärkt sätt att stärka kontakten mellan hund och förare, eftersom hela konceptet 

utgår just från att såväl hund som förare ska ha roligt och samarbeta.  

Sektionen bör ha till uppgift att vara ett kontaktnät för rallylydnad och arrangera och/eller förmedla 

kurser.  

 

d. Vår hemsida som samlingsplats 

Som komplement till Notisbladet, som endast utkommer med 4 nummer/år, kommer hemsidan att 

uppdateras med nyheter, evenemang, kurser, tävlingar osv. Detta sker redan idag och styrelsen vill 

fortsätta på den inslagna vägen. Hemsidan är lite mer formell och sköts av styrelsens webbansvarige. 

Det går bra att skicka in info om hundpromenader, bilder, resultat mm till 

webbmaster@schnauzerringen.se. 

 

e. Facebookgruppen 
Liksom på hemsidan annonseras här nyheter, ofta med kort datum. Det går också att ställa frågor och 

få svar, diskutera, lägga in bilder mm och den är ”minutaktuell”. 

Det är en öppen grupp och Schnauzerringens ”ansikte” utåt. ”vem som helst” kan gå in och titta/läsa.  

 

f. Höftledsröntgen 

Vi ska fortsätta uppmuntra uppfödare och valpköpare att höftledsröntga sina hundar, även om de inte 

ska användas i avel eller tävla, utan ”bara” ska vara familjehundar. Det är ETT sätt att få kontroll på 

rasens utveckling. 

 

9. Schnauzerfond för avel och marknadsföring 

Förslag har kommit in att en fond för avel och marknadsföring ska inrättas. 

Styrelsen kommer att undersöka om och i så fall hur en sådan fond kan skapas. 

 

10. Arbetsordningar 

Framtagande av arbetsordningar är på gång och vi följer, i huvudsak, rekommendationer för ideella 

föreningar. Förutom riktlinjer för styrelsens interna arbete, är arbetsordningarna bra underlag för 

valberedningen inför nominering av nya styrelsemedlemmar. 

I samband med konstituerande möte och kickoff ska arbetsordningarna gås igenom med hela styrelsen 

och eventuella anpassningar göras. 
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