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1 Styrelse och funktionärer
1.1 Styrelsens sammansättning
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Frida Tjernberg
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Maria Björk
Karl-Erik Andersson
Therese Gustafsson
Carina Järsand , webbmaster

1.2 Arbetsutskott (AU)
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Frida Tjernberg, vice ordförande
Lena Masgård, kassör

1.3 Övriga funktioner under verksamhetsåret Revisorer
Annelie Finnebäck (ordinarie) smk
Maria Stelin (ordinarie)
Jan Wallin (suppleant)
Valberedning
Lena Sköld (sammankallande)
Carina Andersson Rapp (1år)
Maria Landergård (2år)
Valphänvisning
Patricia Lindh
Omplacering
Carina Järsand
MH-kommittén
Karl-Erik Andersson
Cupenkommittén
Carina Andersson Rapp
Lena Sköld
Styrelsens ansvarige Therese Gustafsson
Domarvärd Carina Andersson Rapp

Redaktion Notisbladet
Susanne Swedjebrink
PR-kommittén
Monteransvarig My Dog Göteborg, Lena Sköld. Stockholm hundmässa, Marie-Louise Andersson
Hundsports annonser Lena Masgård
Shopen Lena Sköld
Avelskommittén
Maria Björk
Arbetsgrupp PRA
Frida Tjernberg
Bisse Falk
Arbetsgrupp Katarakt
Ulla Hedström
Arbetsgrupp för övriga sjukdomar
Åsa Lundmark
Utbildningskommittén
Carina Andersson Rapp
Aktivitetsombud
Patricia Lindh (sammankallande)
Bisse Falk – Dalarna
Hillevi, Kalle Andersson - Småland
Kerstin Nordbeck och Camilla Nilsson – Skåne
Maria Lindgren – Norrland
Anneli Denreus – Stockholm
Åsa Ågren – Västra
Anette Rudelius - Gotland
Webbredaktion
Carina Järsand
Uppfödarregistret
Lena Sköld
Monter Stockholm hundmässa och My Dog Göteborg
Marie-Louise Andersson Stockholm
Lena Sköld My Dog
Ansvarig utgivare för Dvärgschnauzerringens publikationer
Susanne Swedjebrink

2 Allmänt
2.1 Medlemsantal
Dvärgschnauzerringen har. 1137 st medlemmar samma antal som 2015 . Varav 45
familjemedlemmar, 32 valpköpare, 7 st ständig medlem, 14 st extra medlem och 38 st med
dubbelt medlemskap. För att göra det lättare att få nya medlemmar finns på hemsidan uppgift
om att uppfödare enkelt kan skänka gåvomedlemskap till nya valpköpare. Ansvaret för
medlemsregistret och utskicken var under 2016 Svenska Kennelklubben.

2.2 Ekonomi
Bokslut med resultat- och balansräkning redovisas i separat bilaga .

2.3 Sammanträden
Årsmötet hölls i Enskede 2016-02-13. Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen avhållit 11 st
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. 4 st informella möten har avhållits under året. 11 feb angående årsmötet. 23
mars angående ekonomiska frågor. 15 juni samt 24 augusti angående Cupen. Susanne har deltagit
vid två tillfällen på SSPKs fysiska möten samt ett telefonmöte den 14 april angående Notisbladet.

2.4 Övrigt
Dvärgschnauzerringen deltog med 10 delegater på SSPKs fullmäktige 12 mars i Skepptuna.

3 Avel och hälsa
3.1 Allmänt
Klubbens huvudsakliga kanaler för informationsspridning avseende avel och hälsa är hemsidan,
facebook, uppfödar- & medlemsmöten och uppfödarutbildningar.

3.2 Verksamhetsberättelse RAS (Rasspecifika strategier)
Styrelsen arbetar med att revidera målen i klubbens rasspecifika strategier. Vi har under 2016 gjort
en enkät som varit ute och testats av medlemmar som inkom med synpunkter. Enkäten reviderades
därefter är skickad till SSPK för granskning innan den kan skickas ut till dvärgschnauzerägare.
Rapport från PRA-gruppen
Gruppen har under året bestått av Frida Tjernberg och Bisse Falk. Vi har under 2016 haft fyra nya
fall av PRA vilket är ett mer än förra året. Tre av de drabbade hundarna är från en i Sverige ny linje
därav två är kullsyskon och en efter samma hane som de båda drabbade kullsyskonen. Ytterligare
en individ från redan kända linjer har också fått PRA. Samtliga drabbade hundar är svarta.
Vi fortsätter samarbetet med Tomas Bergström på SLU i Uppsala genom samla in blod från
drabbade individer och samla in blod från några utvalda föräldrar och syskon till hundar drabbade
av PRA. Arbetet med detta kommer att fortgå under 2017.
PRA gruppen Frida Tjernberg, Bisse Falk

Rapport från Katarakt-gruppen
Under år 2016 har totalt 526 ögonlysningar genomförts, vilket är 63 färre än 2015.
Totalt var det 5 stycken fall av ärftlig katarakt och det är 3 fall färre än 2015.
Av dessa har 1 stycken hundar fått diagnosen katarakt total, ärftlig, (samma som året innan)
3 hundar fick diagnosen Partiell cortex främre
2 hundar fick diagnosen Partiell cortex bakre
1 hund fick diagnosen Partiell cortex främre y-söm
Utöver detta finns en del hundar med kataraktdiagnoser som inte är ärftliga eller där den genetiska
betydelsen f.n. inte kan bedömmas1 hund har också fått uppföljning.

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
inom en snar framtid, genom DNA-tester kan få reda på vilka hundar som är anlagsbärare av
katarakt.
Ag-katarakt genom Ulla Hedström
Rapport från gruppen för övriga sjukdomar
Porta cava shunt. är en medfödd lever-missbildning där blodet inte leds genom levern på ett
korrekt sätt och därför inte renas. Det finns nu en sammanställning på symtom hos unga valpar.
Något som kanske framför allt kan vara av intresse för uppfödare.
Vi har använt oss av frågor kring övriga sjukdomar när vi har utformat enkäten som ska användas
vid RAS revideringen som bör ske under 2017.

3.3 Årlig utvärdering av RAS
Hälsa
Information om hälsoläget ges genom hemsidan, facebook samt på medlems- &
uppfödarutbildningar.
RAS workshop 9 oktober
En dag med bara RAS på dagordningen genomfördes i Västerås av SSPK. Maija- Leena Eloranta var
föredragande under dagen. Från styrelsen deltog Susanne Swedjebrink.
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.
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Avelskommittén
Maria Björk harvarit sammankallande i avelskommittén. Kopplat till avelskommittén finns
arbetsgrupper där Ulla Hedström haft ansvar för katarakt, Frida Tjernberg och Bisse Falk ansvarat för
PRA och Åsa Lundmark för övriga sjukdomar.
Exteriör
Genom uppfödarmöten, artiklar på facebook samt på hemsidan kan medlemmar hålla sig
informerade om dvärgschnauzerns rasstandard.

4 Aktiviteter
4.1 Utbildning
Maria Landergård har gått SKK;s handledarutbildning för uppfödarutbildningar.

4.2 Cupen
Cupen 2016 genomfördes 27:e augusti på Vilsta camping i Eskilstuna. På utställningen var det 43
vuxna och 21 valpar var anmälda. Domare var Pettko Csaba från Ungern. En ny bekantskap för många
utställare. Alla hundar som fick HP fick varsin nyckelring med ringens logga och en dvärgschnauzer
berlock. Alla hundar fick deltagarrosett. Barn med hund och juniorhandling dömdes av Susanne
Swedjebrink.
Dvärgschnauzerringen delade likt förra året ut en liten välkomstpåse med vatten, frukt och lite godis
till två och fyrbenta.
Agility, rallylydnad och lydnad arrangerades där alla SSPK raser var välkomna att deltaga. Lydnad och
rallylydnad dömdes av Katarina Strömberg. I lydnaden var det 5 anmälda hundar (3 ds). Rallylydnad
hade 14 anmälda (10ds). Agility hoppklass 16 anmälda (5 ds) dömdes av Ami Tingström och Renate
Juhlin.
Nytt för året var klassen ”kom som du är” som anmäldes på plats och dömdes av Susanne
Swedjebrink. 14 hundar deltog och vi fick mycket positiv respons på detta. Alla deltagare fick diplom
och pris. Deltagarrosett delades ut till dom som kom in i stora ringen för uppvisning.
Alla arbetande hundar fick visa upp sig i finalringen och ta emot priser och rosetter vilket dom
uppskattade.
Royal Canin var huvudsponsor. Andra sponsorer var Mera Dog, Hillez hundar, Hundgott, Mandalay
trimbutik, Parma,Hilfies Hundvård, Jysk, Dorreprodukter, Leksandsbröd, Granngården,Agria, Glentons
idrottspriser, kennel - Little Rosebud's, Gogo Dolls, Youngsteps.
Nytt i år var våra fina bordsdukar med loggan dels till sekretariatet och dels till trimbordet i
utställningsringen.

4.3 Mentalbeskrivning
Under år 2016 har ett 50 tal dvärgschnauzer blivit mentalbeskrivna, vilket är positivt för mentaliteten
hos våra hundar. Det har genomförts uppfödar MH vilket är bra. Men även runt om i landet har det
utförts MH på rasen som ser vi som positivt. Vi efterlyser ombud ute i landet som vill vara med och
arbeta för att anordna MH/BPH eller hjälpa till på annat sätt så att fler dvärgschnauzrar skall få
möjlighet att komma med på mentalbeskrivning. Vi ser fram mot fortsatt intresse för
mentalbeskrivning 2017.
Karl-Erik Andersson MH kommittén

4.4 Aktivitetsdagar
Under året som gått har Dvärgschnauzerringens lokalombud arrangerat flera aktiviteter.
Promenader i Bromma, Kalmar, Öland, Örebro, Lovön, Västerås och Åkersberga.
I Lenhovda anordnades i januari en mycket uppskattad nosework kurs.

4.5 Hundpromenader
Hundpromenader har anordnats runt om i Sverige på initiativ av dvärgschnauzerägare.
Trimlistan
Ligger på hemsidan och sköts av webbmaster Carina Järsand.

5 Information
5.1 Hemsidan
Carina Järsand har jobbat med och skött all uppdatering på hemsidan.
Valphänvisning har uppdaterats fortlöpande av Patricia Lindh och Carina Järsand.
Omplacering sköts av Carina Järsand

5.2 Notisbladet
Notisbladet nr 1/ 2016 gavs ut men sedan beslutades i april att Notisbladet läggs på is då det
saknades funktionärer som ville ingå i en redaktion och en redaktör.

5.3 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 ca 1170 till 1412 stycken.

6 PR
6.1 Monter My Dog 2016 och Stockholms Hundmässa 2016
Marie-Louise Andersson ansvarade för Stockholmsmontern och Lena Sköld i Göteborg båda i
samarrangemang med SSPK. För sjunde året i rad hade dvärgschnauzerringen monter på My Dog. I
Göteborg hade vi monter i fyra dagar och i Stockholm två dagar.
6.2 Hundsport
I hundsports julnummer hade vi en julannons där vi önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. I
annonsen framgick det även att vi 2017 firar 30 års jubileum. Vi har också varit representerade på
rasklubbstorget under året.
6.3 Shopen
I shopen har man kunnat köpa kamningsbroschyren och trim dvd: er under 2016. Sedan maj månad
har det även gått att köpa 2017 års almanacka som introducerades på Dvärgschnauzercupen.
Ytterligare en nyhet har varit tröjor med vår logo på.
Ansvarig för shopen har varit Lena Sköld.
6.4 Rasinformation
Information om rasen har lämnats löpande per telefon och e-post av styrelsen/valphänvisaren.
Samt i våra montrar på Stockholm hundmässa och My Dog. Där man har kunnat möta vår ras
dvärgschnauzern, klappa, känna och ställa frågor. I montrarna har man kunnat få en liten enkel
rasinformation med sig som uppdaterats för 2016. I Göteborg har vi deltagit i rasparaden på My
Dog.

6.5 Valphänvisning
Patricia Lindh har mottagit telefonsamtal och e-post angående valphänvisning.
Valphänvisningsstatistik för åren (2015, 2014, 2013 och 2012 inom parantes).
Antal födda kullar 2016; 61 (73, 72, 76, 62)
Antal väntade kullar 2016; 59 (57, 60, 56, 51)
Max antal valpar per hane per färg för 2016
peppar/salt 89, svart 93, s/s 79, vit 30

6.6 Årets svenskfödda Dvärgschnauzer
Frida Tjernberg har varit ansvarig för att ta emot anmälningar och för poängberäkning för
utställningshundarna. Therese Gustafsson 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 offentliggörs på årsmötet enligt tradition.

8 Slutord
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som ställer upp och arbetar för vår ras och för klubben,
tillsammans har vi genomfört en diger aktivitetsplan. Med bl.a. Cupen, promenader,
valphänvisning och omplaceringar. Vår hemsida är välbesökt och vi har ökat besöksfrekvensen på
facebook. Vår ras och rasklubb har på ett mycket bra sätt representerats i våra montrar på My
Dog och Stockholm hundmässa. 2016 satsade styrelsen på att göra Cupen till ett bättre och
mångsidigare arrangemang än tidigare för att locka fler dvärgschnauzrar med ägare. En ny
raspresentation togs fram att ha i framförallt montrarna. Shopen började växa och vi kunde utöka
sortimentet med nyckelringar, almanackor och tröjor.
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i en ny räkning.
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret 2016 och ser fram emot
jubileumsåret 2017.

Januari 2017
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Ordförande
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Sekreterare

Maria Björk
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Karl-Erik Andersson
Suppleant 1

Therese Gustafsson
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