
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för 

Dvärgschnauzerringen verksamhetsåret 2018 

 
 
 

 
 
  



 

Sida 2 av 11 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Styrelse och funktionärer ..................................................................................................................... 3 

1.1 Styrelsens sammansättning .......................................................................................................... 3 

1.2 Arbetsutskott (AU) ......................................................................................................................... 3 

1.3 Övriga funktioner under verksamhetsåret ................................................................................... 3 

2 Allmänt .................................................................................................................................................. 5 

2.1 Medlemsantal ................................................................................................................................ 5 

2.2 Ekonomi ......................................................................................................................................... 5 

2.3 Sammanträden .............................................................................................................................. 5 

2.4 Övrigt .............................................................................................................................................. 5 

3. Avelskommittén ................................................................................................................................... 5 

3.1 Allmänt ........................................................................................................................................... 5 

3.2 RAS (Rasspecifika strategier) ......................................................................................................... 6 

3.3 Mentalbeskrivning ......................................................................................................................... 6 

3.4 Rapport från PRA-gruppen ............................................................................................................ 6 

3.5 Rapport från Katarakt-gruppen ..................................................................................................... 6 

3.6 Rapport från gruppen för övriga sjukdomar ................................................................................. 7 

3.7 Genetisk variation .......................................................................................................................... 7 

4 Rapport från Aktivitetskommittén ........................................................................................................ 8 

4.1 Cupen ............................................................................................................................................. 8 

4.2 Arbetande hunden ......................................................................................................................... 8 

4.3 Aktiviteter ...................................................................................................................................... 9 

5 Information ............................................................................................................................................ 9 

5.1 Hemsidan ....................................................................................................................................... 9 

5.2 Facebook ........................................................................................................................................ 9 

6. PR.......................................................................................................................................................... 9 

6.1 Monter My Dog 2018 och Stockholms Hundmässa 2018 ............................................................. 9 

6.2 Shopen ......................................................................................................................................... 10 

6.3 Rasinformation ............................................................................................................................ 10 

6.4 Valphänvisning ............................................................................................................................. 10 

6.5 Årets svenskfödda Dvärgschnauzer ............................................................................................ 10 

7 Utbildning ............................................................................................................................................ 11 

7.1 Utbildning .................................................................................................................................... 11 

Slutord .................................................................................................................................................... 11 

 



 

Sida 3 av 11 
 

 
 
 

1. Styrelse och funktionärer 
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1.2 Arbetsutskott (AU) 
Helena Andersson Johansson, 
ordförande  
Frida Tjernberg, vice ordförande 
Marie-Louise Schelin, sekreterare 
 
1.3 Övriga funktioner under verksamhetsåret  

Revisorer 

Maria Stellin (ordinarie) smk 
Jan Wallin (ordinarie)  
Åke Ericsson (suppleant) 
 
Valberedning 
Maria Landergård (sammankallande) 
Therese Egermark (2år) 

Åke Ericsson (1år) 
 
Valphänvisning 
Patricia Israelsson  
 
Omplacering 
Marie-Louise Schelin  

 
Cupenansvarig 
Frida Tjernberg 
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Katarina Strömberg  
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Marie Bäckström (sammankallande) 
Monica Andersson 
Maria Landergård 
 

Arbetsgrupp PRA 
Frida Tjernberg 
Bisse Falk 
 
Arbetsgrupp Katarakt 
Ulla Hedström 
 
Arbetsgrupp för övriga sjukdomar  
Åsa Lundmark 

 
Aktivitetskommittén 
Katarina Strömberg (sammankallande) 

Johanna Winejo 
Eva Medin 

 
Arbetsgrupp för mentalitet 
Catharina Eneroth 

Eva Medin 
 
Lokalombud 
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Marie Källström Västmanland 

Bisse Falk Dalarna 
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Camilla Nilsson Skåne 
Johanna Winejo Eskilstuna  
Anette Rudelius Gotland  

Helene Hjälmdahl Blekinge  
Ann-Catrin Gröning Trosa/Vagnhärad 

Anna Renberg Hagfors 

Liz och Paul Hoffman Västerås 

Jörgen och Anne Marie Arnstadt Södra Stockholm  
 
Webbredaktion 
Marie-Louise Schelin 
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Uppfödarregistret 
Marie-Louise Schelin 
 
Ansvarig utgivare för Dvärgschnauzerringens publikationer 
Helena Andersson Johansson 
 

2 Allmänt 
 

2.1 Medlemsantal 
 

Dvärgschnauzerringen har 968 st medlemmar vilket är 79 st färre än 2017.  
Varav 836 är fullbetalande, 38 familjemedlemmar, 36 valpköpare, 7 st ständig medlem, 15 
st extra medlem och 36 st med dubbelt medlemskap. Ansvaret för medlemsregistret och 
utskicken var under 2018 Svenska Kennelklubben. 

 
2.2 Ekonomi 
 

Bokslut med resultat- och balansräkning redovisas i separat bilagor 1,2 och 3. 
 

2.3 Sammanträden 
 
Årsmötet hölls i Enskede 2017-02-18. Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen avhållit 11 
protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet. Varav 2 fysiska 
styrelsemöten i samband med en planeringshelg i mars och en planeringshelg i november, 
övriga styrelsemöten har varit telefonmöten. Under året har digital signatur av 
styrelseprotokollen införts.  
 

2.4 Övrigt 
 
Dvärgschnauzerringen deltog med 12 delegater på SSPKs fullmäktige mars i Stockholm.  
 

3. Avelskommittén 
 

3.1 Allmänt 
 
Klubbens huvudsakliga kanaler för informationsspridning avseende avel och hälsa är uppfödar- & 
medlemsmöten, hemsidan, Facebook och uppfödarutbildningar.  
 
Avelskommittén har haft ett fysiskt möte och flera telefonmöten där vi diskuterat aktuella 
frågeställningar och kommentarer från medlemmar som inkommit. 
 
En föreläsning med tema fertilitet och insemination som hölls av Professor Emeritus Catharina Linde 
Forsberg har även arrangerats. Den var mycket uppskattad. 
 
Vi har deltagit på SKK:s avelskonferens i Stockholm i november där fick vi lyssna på intressanta 
föreläsningar och även möjligheter att ställa frågor och diskutera med föreläsarna och med andra 
rasklubbar. 
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Den befintliga ögonpolicyn har återigen granskat och även kraven för valphänvisning.  
 
Ett uppfödarseminarium med Anders Rosell är bestämt till mars 2019. 
 

3.2 RAS (Rasspecifika strategier) 
 
Arbetet med att uppdatera RAS- dokumentet har fortsatt under 2018. Arbetet med att förankra och 
emotta synpunkter från dvärgschnauzeruppfödare i hela vårt land pågår. Hitintills har två 
uppfödare/medlemsmöten rörande RAS avhållits, ett i Stockholm och ett i Småland. På mötet 
diskuterades förutom exteriöra frågor även olika sjukdomar, hur vi ska kartlägga dem och hur vi ska 
komma tillrätta med dem. Även rasens mentalitet och avelsstruktur/population diskuterades. 
 
Ytterligare ett RAS-möte är planerat att hållas i Sundsvall 23 februari 2019. 
 
Att uppdatera RAS är ett mycket omfattande arbete, det ursprungliga RAS-dokumentet fastställdes 
2007. En omfattande analys av alla tillgängliga data har genomförts, från SKKs avelsdata, svar från 
enkäter (1085 hundägare och 58 uppfödare) och statistik från i samtliga större försäkringsbolag.  

 
3.3 Mentalbeskrivning 
Under 2018 har 35 dvärgschnauzrar blivit beskrivna och innehar känd mental status. Inget ekipage 
har valt att bryta. 110 dvärgschnauzrar har genomfört BPH under 2018 vilket är en ökning sedan 
2017, ingen av de beskrivna hundarna har brutit under beskrivningen. 
Glädjande är, att under året har en dvärgschnauzer klarat både exteriörbeskrivning och mentaltest 
och fått titeln ”Korad”. 
 

3.4 Rapport från PRA-gruppen 
 
Gruppen har under året bestått av Frida Tjernberg och Bisse Falk. Vi har under 2018 haft 4 fall av PRA 
vilket är en liten ökning mot de senaste åren men fortfarande en väldigt liten del av populationen.  
 
Vi fortsätter samarbetet med Tomas Bergström på SLU i Uppsala genom samla in blod från drabbade 
individer.  
 
Nytt för 2018 är att Dvärgschnauzerringen börjat samla in information från ägare till hundar som 
testat om de bär på genen för PRA typ B. Detta sammanställs på en lista som finns publicerad på 
ringens hemsida och uppdateras fortlöpande när vi får in nya hundar. 

 
3.5 Rapport från Katarakt-gruppen 
 
Under år 2018 har totalt 597 ögonlysningar genomförts, vilket är 30 stycken fler än 2017 
 
Det var ingen hund som fick diagnosen Katarakt total, jämfört med tre stycken föregående år. 
 
1 hund fick diagnosen Partiell cortex bakre, 1 hund med Partiell cortex och 3 med Y-sömskatarakt 
Utöver detta finns en del hundar med kataraktdiagnoser som inte är ärftliga eller där den genetiska 
betydelsen f.n. inte kan bedömas. 
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Samarbetet med Animal Health Trust (AHT) fortsätter, då de även fortsättningsvis vill ha in DNA 
(saliv)-prover på hundar som har fått diagnosen ärftlig katarakt. Förhoppningsvis kan det leda till att  
vi inom en snar framtid, genom DNA-tester kan få reda på vilka hundar som är anlagsbärare av 
katarakt. 
 
Ag-katarakt genom Ulla Hedström 
Kalv 20190113 
 

3.6 Rapport från gruppen för övriga sjukdomar  
 
Ingen verksamhet i skett i arbetsgruppen, däremot så har de vanligaste sjukdomarna såsom 
urinsten och mag- och tarmåkommor diskuterats livligt vid möten inom klubben, tex RAS-
möten. 
 
3.7 Genetisk variation 
 
Diagrammet nedan visar att inavelsgraden fortfarande minskar och nu ligger under en procent. Den 
största anledningen till minskningen av inavelsgraden är att vi har öppna stamtavlor sedan år 1998 
som medger att man parar över färgerna och på så vis ökar den genetiska variationen.  
 
 
   2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  

Inavelsgrad     1,4 %    1,3 %    1,4 %    1 %    0,9 %    0,7 %    0,5 %    1 %    0,8 %    - 

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 

 
 
 Kullar födda 

Fördelning parningar i %      2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  

 Upp t.o.m. 6,25%    288     221     247     210     249     249     252     233     221  

 6,26% - 12,49%    16     19     16     8     7     7     5     10     7  

 12,5% - 24,99%    3     1     2    0     2    0     1     1    0  

 25% -   0    0    0    0    0     1    0    0    0  
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4 Rapport från Aktivitetskommittén 
 

4.1 Cupen 

Även i år genomförde Dvärgschnauzerringen sin årliga inofficiella utställning, Cupen på Vilsta 
Camping i Eskilstuna. Utställning arrangerades traditionsenligt tillsammans med de andra 
klubbarna för schnauzer, pinscher, dvärgpinscher och affenpinscher. 
 
Förutom vanliga utställningsklasser så gick det att tävla i “Bästa huvud”, “Bästa rörelse”, 
“Bästa par”, “Barn med hund”, “Junior handling” och “Kom som du är”.  
 
Aktivitetskommittén ansvarade för arbetande hundar under Cupen och höll inofficiella 
tävlingar i grenarna Rallylydnad, Agility samt Lydnad. 
Vi arbetar även med möjlighet att kora ”Arbetandehund” på Cupen med samma status som 
BIS inom utställning. 
 
Vi hade tur med vädret, och fina sponsorpriser hade vi också! 
Vi tackar alla som var med och bidrog denna trevliga dag och hoppas på ett stort intresse 
även 2019. Vi vill även framföra vårt varmaste tack till våra sponsorer.  
 
Resultat för vinnarna i Cupen 2018 redovisas separat i bilaga 4. 
 
4.2 Arbetande hunden 
 
För den Arbetande hunden har det bildats en Aktivitetskommitté som har bestått av: 
Katarina Strömberg, Johanna Winejo och Eva Medin. 
Det som Aktivitetskommittén har arbetat med under året har varit: 
Lokalombuden: 
Dvärgschnauzerringens lokalombud ligger under aktivitetskommittén och vi arbetar för att 
utöka antalet lokalombud och få fler aktiviteter i de olika landsdelarna. 
Vi har tagit fram riktlinjer för lokalombuden, för att motivera till gemenskap genom träffar 
med aktivitet så som prova på dagar, föreläsningar och promenader. 
Öppen träning: 
Vi har ordnat öppna träningar i Rallylydnad i Stockholm. 
Vi arbetar med regelrevideringen i Rallylydnad. 
Vi arbetar även med att Dvärgschnauzerringen ska uppmärksamma de som tränar och tävlar 
med sina dvärgschnauzers, tex genom uppmärksamhet på hemsida och Facebook. 
Rallylydnadstävling: 
Vi har arrangerat vår första officiella Rallylydnadstävling den 29/9 i Södertälje. 
Aktivitetsträffar: 
Vi har arrangerat en aktivitetsdag i Södermanland där medlemmarna kunde prova på 
Rallylydnad, Nose Work samt få hjälp med trimning. 
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Folder: 
Vi har skapat en folder ”Aktiv hund” med informatorn om aktivitet, Cupen och 
lokalombuden. 
 

4.3 Aktiviteter 
 
Den 22 september hade Södermanlands lokalombud Ann-Catrin Gröning och Johanna 
Winejo i samarbete med Katarina Strömberg en välbesökt och mycket uppskattad 
aktivitetsdag i Västerljung, där deltagarna fick testa både Rallylydnad och Nosework. 
 
Den 13 oktober anordnades ett medlems/uppfödarmöte i Stockholm med presentation av 
RAS-dokumentet samt en föreläsning om fertilitet och insemination. Ytterligare ett RAS-
möte anordnades i Lenhovda den 24 november.  
 
Ett medlemsmöte planerades i våras men fick ställas in i brist på anmälningar. 
 
Under året tillkom 6 nya lokalombud och vid årets slut hade vi 12 lokalombud spridda över 
hela landet. 
 

5 Information 
 

5.1 Hemsidan 
 
Under året har hemsidan haft ca 59 000 besökare och ca 272 000 sidvisningar. De mest 
välbesökt är sidan för omplacering tätt följt av sidorna för födda- och väntade valpar. 
Webmaster har jobbat med och skött all uppdatering på hemsidan 
Valphänvisning har uppdaterats fortlöpande av Patricia Israelsson. 
 
5.2 Facebook 
 
Styrelsen har annonserat alla aktiviteter även på vår Facebookgrupp som når ut till många 
medlemmar. Under året har antalet som är med i gruppen ökat från 1516 till 1634. Vi kan 
också se att följarna är aktiva med att ”gilla” inlägg på Facebookgruppen. 
 

6. PR 
 
6.1 Monter My Dog 2018 och Stockholms Hundmässa 2018 
 
Helena Andersson Johansson ansvarade för montern på My Dog i Göteborg som 
samarrangerades med SSPK för åttonde året i rad. Montern hade många trevliga och 
intresserade besökare under fyra dagar. 
Aktivitetsgruppen ansvarade för Stockholmsmontern som för första gången arrangerades i 
egen regi i två dagar. 
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6.2 Shopen 
 
I shopen har man kunnat köpa tröjor, jackor och västar. Under Cupen såldes både tröjor och 
jackor med klubbens logga. Ansvariga för shopen har varit Aktivitetskommitén 
 
6.3 Rasinformation 
 
Information om rasen har lämnats löpande per telefon och e-post av styrelsen och 
valphänvisaren samt i våra montrar på Stockholm hundmässa och My Dog. I montrarna har 
man kunnat få en liten enkel rasinformation med sig. I Göteborg har vi deltagit i rasparaden 
på My Dog och Hundmässan Stockholm. Intresset för vår ras var stort på My Dog i Göteborg. 
Förutom att kunna få foldern om dvärgschnauzer kunde man också komma och ställa frågor 
om trimning och pälsvård. Detta annonserades ut via Dvärgschnauzerringens Facebooksida. 
 

6.4 Valphänvisning 
 
Patricia Israelsson har mottagit telefonsamtal och e-post angående valphänvisning. 
Valphänvisningsstatistik för åren (2017, 2016, 2015 och 2014 inom parantes). 
Antal födda kullar 2018; 50 (57, 61, 73, 72)  
Antal väntade kullar 2018; 44 (43, 59, 57, 60)  
 

 Födda kullar 2018 Väntade kullar 2018 

Peppar & Salt 12 14 

Svart/Silver 8 13 

Svart 17 10 

Vit 6 5 

Blandade färger   

Svart/P&S/Sv-Silver 1  

P&S/Sv-Silver 2 2 

Svart/P&S 2  

Svart/Sv-Silver 2  

 
6.5 Årets svenskfödda Dvärgschnauzer 
 

Helena Andersson Johansson, Frida Tjernberg, Monica Andersson och Marie Bäckström har 
varit ansvarig för att ta emot anmälningar och för poängberäkning för utställningshundarna. 
Katarina Strömberg, Johanna Winejo, Catharina Eneroth och Eva Medin har tagit emot 
anmälningar och gjort poängberäkning för de arbetande grenarna. 
Årets guldhund, Årets svenskfödda, Årets lydnadshund, Årets Rallylydnadshund och Årets 
Agilityhund redovisas i sin helhet i bilaga som delas ut under årsmötet. 
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7 Utbildning 
 

7.1 Utbildning 

Marie-Louise Schelin deltog i SKKs GDPR-seminarium  
Avelskommittén har deltagit i SKKs avelskonferens den 10-11 november. 
 

Slutord 
 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som ställer upp och arbetar ideellt för vår ras och för 
Dvärgschnauzerringen. Vår ras och rasklubb har på ett mycket bra sätt representerats i våra 
montrar på My Dog och Stockholm hundmässa. Dessutom har klubben även anordnat en 
första officiell rallylydnadstävling och många dvärgschnauzerägare har hittat denna roliga 
aktiveringsform. Dvärgschnauzerringen vill framföra vårt varmaste tack till de som har 
sponsrat våra aktiviteter och evenemang.  
 
Avgående styrelse tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret 2018 och önskar 
den nya styrelsen lycka till inför kommande år. 


