Verksamhetsberättelse för
Dvärgschnauzerringen verksamhetsåret 2017
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2 Allmänt
2.1 Medlemsantal
Dvärgschnauzerringen har. 1047 st medlemmar vilket är 90 st färre än 2016.
Varav 40 familjemedlemmar, 31 valpköpare, 7 st ständig medlem, 12 st extra medlem och
36 st med dubbelt medlemskap. Ansvaret för medlemsregistret och utskicken var under
2017 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 2017 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.
2.4 Övrigt
Dvärgschnauzerringen deltog med 12 delegater på SSPKs fullmäktige mars i Stockholm.

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 RAS (Rasspecifika strategier)
På uppdrag av styrelsen har Kristina Munther och Maria Bane arbetat med faktainsamling till
RAS. Sedan det ursprungliga RAS-dokumentet fastställdes 2007 och utvärderingen skrevs
2012, har SKK tagit fram en ny mall som de rekommenderar att alla rasklubbar använder och
anpassar efter sina behov. Vidare tillhandahåller SKK en omfattande databas via hemsidans
avelsdata, vilket förenklar faktainsamling och analys.
I nuläget är faktainsamling färdig, svaren från enkäterna (1085 hundägare och 58 uppfödare)
är registrerade och analys är i det närmaste klart. Statistik från försäkringsbolagen Agria, If,
Folksam, Dina och Sveland har inkommit och ska sammanställas för analys. Till sist hade, per
den 8 september 2017, 240 dvärgschnauzer genomfört BPH mentalbeskrivning, vilket enligt
SKK indikerar ett stort intresse för mentala frågor bland såväl uppfödare som enskilda
individer. Som ett resultat av antalet genomförda beskrivningar har SKK sammanställt en
200-analys BPH, där även utvalda delar kommer att inkluderas i RAS.
3.3 Rapport från PRA-gruppen
Gruppen har under året bestått av Frida Tjernberg, Annette Rudelius, Bisse Falk och Puck
Seimenstad. Vi har under 2017 enbart haft ett nytt fall av PRA vilket är det lägsta antalet på
många år. Den sjuka hunden kommer från en kull där syskon redan fått PRA så ingen ny känd
linje har glädjande nog dykt upp.
Vi fortsätter samarbetet med Tomas Bergström på SLU i Uppsala genom samla in blod från
drabbade individer.
Nytt för 2017 är att Optigen i USA har hittat en gen för PRA typ B som vi nu kan testa för. Av
de testade hundarna hade 50% typ B så ännu kvarstår andra typer av PRA som vi ännu inte

upptäckt genen för.
3.4 Rapport från Katarakt-gruppen
Under år 2017 har totalt 537 ögonlysningar genomförts, vilket är 11 stycken fler än 2016
Totalt var det 3 stycken fall av ärftlig katarakt och det är 2 fall färre än 2016
1 hund fick diagnosen Partiell cortex främre.
Utöver detta finns en del hundar med kataraktdiagnoser som inte är ärftliga eller där den
genetiska betydelsen f.n. inte kan bedömas.
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
3.5 Rapport från gruppen för övriga sjukdomar
I början av året gjordes en sammanfattning av förslag från tidigare år som skickades in per
mail.
Den handlade om en plats för information gällande ärftliga sjukdomar.
Som tex Mac-listan på amerikanska dvärgschnauzerklubben.
Där skulle även kunna finnas annan information om olika ärftliga sjukdomar med beskrivning
av symtom, arvsgång eventuella tester och dylikt.
Det skulle också vara önskvärt att vi översatte informationen om MAC och hur man testar för
det och lägger in aktuella länkar om det på vår sida. Detsamma gällande testet för PRA B.
Det har kommit förslag om att länka till nedanstående artikel om urinsten. Jag har kontaktat
SLU om tillstånd till att använda artikeln på vår hemsida, men inte fått svar. Artikeln är en
bra sammanställning av forskningsresultat i olika rapporter.

http://stud.epsilon.slu.se/7909/11/thern_e_150529.pdf

Vid uppfödarmötet i Jönköping diskuterades bland annat tandhälsa.
SLU har i samband med Anicura djursjukhuset Albano haft ett samarbete kring ett projekt.
De har skickat ut en enkät till ca 200.000 hundägare, veterinärer och djursjukvårdare, där de
gjort en stor undersökning gällande tandhälsa hos hund.
SLU lägger stor vikt vid behovet av förebyggande hem-tandvård, dvs tandborstning.
En dvärgschnauzeruppfödare tipsade om att skicka med tandborste och tandkräm redan i
valppaketet som en signal på att ha koll på hundens tänder.

En artikel från SLU:s sida om parodontit:
https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/Tandhalsa-hos-hund/
Ett annat ämne som tagits upp under året är magproblem. Allt från känslig mage/tarm till
bukspottskörtelinflammation.
Magproblem ligger högst på försäkringsbolagens listor över försäkringsanvändning.
Vi har fått tillstånd från tidningen Veterinären att använda oss av deras artikel gällande
hyperlipidemi hos dvärgschnauzer (höga blodfetter). Vi får använda oss av artikeln hur vi vill
så länge vi ser till att det finns ordentlig källhänvisning.
Artikeln är skriven för veterinärtidningen och är lite svårläst.
Bisse Falk har skrivit en väldigt tydlig och bra sammanfattning av artikeln till hemsidan.
Några frågor gällande bland annat porta cavashunt (ärftlighet eventuell forskning etc.) är
inskickade till veterinär hos SLU. Det har inte kommit några svar ännu. Återkommer med
information när jag får svar.
Åsa Lundmark
3.6 Information om hälsa
Information om hälsoläget ges genom hemsidan, Facebook samt på medlems- &
uppfödarutbildningar.

3.7 Genetisk variation
Diagrammet nedan visar att inavelsgraden fortfarande minskar och nu ligger runt 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.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inavelsgrad 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,4 %
1 % 0,9 % 0,7 % 0,5 %
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Fördelning parningar i %
Upp t.o.m. 6,25%
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4 Aktiviteter
4.1 Utbildning
Helena Johansson och Marinette Sjöberg har deltagit i SKKs handledarutbildning 3-4 februari.
4.2 Cupen

I år genomförde Dvärgschnauzerringen vår årliga inofficiella utställning, Cupen på Vilsta
Camping i Eskilstuna. I samband med tävlingen firade vi även vårt 30 års jubileum.
Utställning arrangerades traditionsenligt tillsammans med de andra klubbarna för schnauzer,
pinscher, dvärgpinscher och affenpinscher. I år slog vi rekord i antalet anmälda hundar! Det
var en hel del hundar som deltog i rallylydnad, lydnad och agility som resulterade i många

fina poäng.
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”. Vår domare fick även
utse “Bästa trimmare”. 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
2018. Vi vill även framföra vårt varmaste tack till våra sponsorer.
Resultat för vinnarna i Cupen 2017 redovisas separat i bilaga 4.
4.3 Arbetande hunden
För den arbetande hunden har Dvärgschnauzerringen blivit godkänd att arrangera officiella
tävlingar
4.4 Mentalbeskrivning
Under 2017 har 34 dvärgschnauzrar blivit mentalbeskrivna varav två där ägare valt att
avbryta. Det är en minskning jämfört med tidigare år där den troliga orsaken till minskningen
är att fler valt att göra BPH.
96 dvärgschnauzrar har genomfört BPH under 2017 vilket är mer än en fördubbling sen 2016,
ingen av de beskrivna hundarna har brutit under beskrivningen.
Under 2017 har vi kommit upp i över 200 testade individer vilket innebär att vi fått en
sammanfattning av rasen som vi kommer att jobba vidare med under 2018.
4.5 Aktiviteter
Uppfödarmöte med 21 deltagare den 21 oktober, uppfödarutbildning del 2 o 3 genomfördes
i början av året samt att diverse promenader arrangerade av våra lokalombud runt om i
landet.
Ett medlemsmöte planerades till den 25 november i Örebro men då vi endast fick 8
anmälningar ställdes mötet in.
4.6 Trimlistan
Ligger på hemsidan och sköts av webmaster Marie-Louise Schelin

5 Information
5.1 Hemsidan
Under året har hemsidan haft ca 59 000 besökare och ca 322 000 sidvisningar. Sidan för
omplacering har haft runt 1 300 visningar, andra välbesökta sidor är födda och väntade
valpar med runt 500 visningar.
Carina Järsand och Marie-Louise Schelin har jobbat med och skött all uppdatering på
hemsidan.
Valphänvisning har uppdaterats fortlöpande av Patricia Israelsson.
Omplacering har skötts av Carina Järsand och Marie-Louise Schelin.

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 ca 1412 till 1516.

6. PR
6.1 Monter My Dog 2017 och Stockholms Hundmässa 2017
Christina Ling Larsson ansvarar för Stockholmsmontern och Helena Johansson för montern i
Göteborg som båda samarrangerats med SSPK. För sjunde året i rad hade ringen monter på
My Dog. I Göteborg hade vi monter i fyra dagar och i Stockholm två dagar.
6.2 Hundsport
Vi har också varit representerade på rasklubbstorget under året.
6.3 Shopen
I shopen har man kunnat köpa kamningsbroschyren, tröjor, nyckelringar och en, för året ny
fleecejacka. Under Cupen såldes både tröjor och jackor med klubbens logga.
Ansvariga för shopen har varit Marinette Sjöberg och Katarina Strömberg.
6.4 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.
6.5 Valphänvisning
Patricia Israelsson har mottagit telefonsamtal och e-post angående valphänvisning.
Valphänvisningsstatistik för åren (2016, 2015, 2014 och 2013 inom parantes).
Antal födda kullar 2017; 57 (61, 73, 72, 76)
Antal väntade kullar 2017; 43 (59, 57, 60, 56)
6.6 Årets svenskfödda Dvärgschnauzer
Helena Johansson har varit ansvarig för att ta emot anmälningar och för poängberäkning för
utställningshundarna. Katarina Strömberg 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.

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. Dvärgschnauzerringen vill framföra vårt
varmaste tack till de som har sponsrat våra aktiviteter och evenemang.
Avgående styrelse tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret 2017 och önskar
den nya styrelsen lycka till inför kommande år.

