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1. Bakgrund för arbetet med RAS och utvärderingen
Rasklubbens nuvarande RAS blev fastställt av SKK 2007-05-09 (SKK/AK nr 32007). Dokumentet var till stora delar klart år 2004 förutom historiken. År 2006
kompletterades RAS med avsnittet historik och styrelsen skickade in
dokumentet till Svenska Schnauzer Pinscherklubben för vidare beslut och
fastställande av SKKs avelskommitté.
RAS som fastställdes av SKK år 2007 grundar sig på statistik från
enkätundersökning genomförd år 2004 för hundar födda åren 1989-2003 samt
försäkringsstatistik för åren 2001-2003. SKK rekommenderar att RASdokumentet utvärderas var femte år. Arbetet med utvärdering och revidering
påbörjades år 2009 med att genomföra en ny enkätundersökning och precis
som vid förra enkäten så fanns det två enkäter, en för hundägare och en för
uppfödare. I det här dokumentet om utvärdering ligger tyngdpunkten på
enkäten från hundägare (då dessa enkäter har en högre svarsfrekvens )samt
försäkringsstatistik och SKKs avelsdata. Enkäten för uppfödare visade sig svår
att tyda och flera frågetecken framkom vid sammanställningen.
RAS som fastställdes 2007 är skrivet innan SKK lanserade tjänsten Avelsdata. I
en del strategier så omnämns lathunden som ett verktyg men i och med att
Avelsdata lanserades så har den tjänsten nyttjats istället i
statistikuppföljningen i utvärderingen.
I utvärdering av RAS har Yvonne Kronstrand ansvarat för arbetet med
enkäterna och gjorde även så den första enkätomgången och Maria Landergård
har ansvarat för arbetet med försäkringsstatistiken.
Rasklubben har varje år i samband med klubbens årsmöte i
verksamhetsberättelsen redogjort för arbetet med avelsfrågor och uppföljningen
av mål och strategier.
I uppföljningen av målen anges det efter varje mål; målet är nått, ej nått
alternativt icke nått. Att ”målet är nått” innebär exempelvis att en aktivitet som
en föreläsning har genomförts, inte att antalet sjuka i en specifik sjukdom
minskat.
Utvärderingen kommer att ligga till grund för klubbens revidering av RAS
avelsmål och strategier. Detta kommer styrelsen för Dvärgschnauzerringen att
arbeta vidare med i ett separat dokument ”Sammanfattning samt förslag till
avelsmål och strategier 2014-2018”.

Annelie Finnebäck
Örebro 29 september 2013
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2. Utdrag ur: Standard för Dvärgschnauzer
URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2,
sektion 1
FCI-Standard 2007-04-18; tyska
BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Runt förra sekelskiftet uppträdde en
schnauzerdvärghund runt Frankfurt am Main under namnet strävhårig
dvärgpinscher. Det var ingen lätt uppgift att ur olika former, storlekar och typer
och ur virrvarret av hårda, mjuka och silkesaktiga pälsstrukturer ta fram en
liten hund som exteriört och temperamentsmässigt till fullo motsvarade sin
större rasfrände.
HELHETSINTRYCK: Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig,
elegant, snarare kompakt än smäcker. Den skall vara en förminskad avbild av
schnauzern utan att ge ett dvärgartat intryck.
VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: Dvärgschnauzern skall vara kvadratiskt byggd
varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden. Huvudets hela längd
(från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från
manke till svansansättning).
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Dvärgschnauzern liknar schnauzern i lynnet men
har också den lilla hundens karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet,
uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en trevlig sällskapshund,
som också kan tjäna som vakthund och ändå utan problem rymmas i en liten
bostad.
Standard i sin helhet ››› (länk)
Domarkompendiet 2010 i sin helhet ››› (länk)
Kommentar I avelsarbetet har Dvärgschnauzerringen valt att fokusera på
följande exteriöra delar i rasstandarden; päls, svansens utformning och
mankhöjden. Fokus i avelsarbetet läggs på att öka den genetiska variationen för
att fortsätta bibehålla en god nivå och därmed i avelsarbetet kunna ta hänsyn
till inte bara hälsa utan även till mentalitet och exteriör.
Den vita dvärgschnauzern har en mindre genetisk variation än de övriga tre
färgerna och mer om det återges under avsnittet ”Genetisk variation”.
Utdrag från domarkompendiet 2010:
”Dvärgschnauzern är en liten hund utan att ge ett intryck av att vara en
dvärghund. Den är sund, kraftfull och välkroppad med långsträckt huvud och kort
kropp som varken är för grov eller för lätt. En nyfiken hund med mycket attityd.”
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3. Historik
Se avsnittet ”historik” i RAS fastställt 2007.

4. Nulägesanalys 2012
Dvärgschnauzern är till antalet en stor ras. Lägger man samman registreringen
för de fyra färgvarianterna skulle rasen hamna på en 5-6 plats på SKKs
topplista över populära hundraser.

4.1

Populationsstorlek

Enligt genetikerna behöver en hundras ha minst 100 individer i den tillgängliga
avelsbasen för att rasen självständigt ska kunna klara sig utan importer eller
annan hjälp utifrån. En tillgänglig avelsbas på 50 individer och därunder pekar
på att en ras är utrotningshotad.
Nedanstående tabell är utifrån SKK/AKs formel för beräkning av effektiv
populationsstorlek baserat på inavelsökningen. Uppskattningsvis finns det fler
tillgängliga individer än de nyttjade.
Avelsbas (effektiv)

År 2004

År 2012

Antal individer

156

179

4.2

Inavelsgrad och kullstorlek

1999-2003

Genomsnittlig inavelsgrad för åren 1999 t o m 2003 är 2,8 %.
Observandum: Den vita dvärgschnauzern har en högre inavelsgrad jämfört med
övriga färger och drar upp inavelsgraden för rasen totalt.
2004-2008

Genomsnittlig inavelsgrad för åren 2004 tom 2008 är 1,6 %.
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2009-2012

Genomsnittlig inavelsgrad för åren 2006 tom 2010 är 1,4 %. Observandum.
Jämförelsen avser i ovanstående tabell fyra år jämfört med fem år i de tidigare
två tabellerna.
Inavelsgrad åren 1999-2012 (Källa: SKKs avelsdata)
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Genomsnittet för inavelsgranden år 1999-2012 är 2,0 procent. Ovanstående
diagram påvisar en högre inavelsgraden i slutet av 1990-talet och början av
2000-talet. En anledning till att inavelsgraden minskat är att stamböckerna
öppnades 1998 vilket innebär att man får para en dvärgschnauzer med en viss
färgvariant med en annan färg.
Utvecklingen visar på en inavelsgrad som ligger kvar på en nivå mellan 1,4-1,6
procent. Den vita dvärgschnauzern drar upp medelvärdet för rasen totalt då
denna färg har en mindre population och en högre inavelsgrad jämfört med de
övriga färgerna.
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Kullstorlek genomsnitt åren 1999-2012 (Källa: SKKs avelsdata)
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Registreringar per år och färg i Sverige

Registrerade dvärgschnauzer har ökat med 67 procent från år 1999 till och med
år 2012 (510 registreringar).
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4.4

Hanhundsanvändning

Ovanstående tabell visar antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett
visst år. (År = födelsedatum för kull) Det vill säga, hur många tikar respektive
hanar användes i avel till kullar födda år 2008 till och med år 2012.

Enligt de rekommendationer som finns beträffande antal avkommor efter en
enskild individ, bör antalet inte överstiga 5 % av en årskull valpar eller 25 %
under hela den aktiva avelsperioden. Dvärgschnauzerringen har valt att
beräkna de sistnämnda 25 procenten på ett genomsnitt av de fem senaste årens
registreringar. Detta för att tillfälliga popularitetsökningar inte ska påverka
maxantalet negativt. Maximalt antal avkommor innebär att ingen hanhund/tik i
dag ska lämna fler avkommor än det maximalt angivna antalet. Antalet
barnbarn bör inte vara fler än dubbla antalet avkommor.

4.5

Matadoravel

Det finns en handfull hanhundar, födda under 1990-talet fram till mitten av
2000-talet, som överstigit antalet avkommor respektive antalet barnbarn.
Matadoraveln minskade bland annat efter informationsinsatser från rasklubben
som ökade medvetenheten om negativa konsekvenser samt att klubben införde
en åtgärd utifrån RAS - att hanhundar som överstigit maximalt antal avkommor
inte medges valphänvisning.

4.6

Hanhundarnas parningsdebut
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Ovanstående tabell visar att mellan åren 2009-2012 avelsdebuterar färre hanar
i ålder som 7-12 månader och 13-18 månader vilket är positivt då eventuella
genetiskt ärftliga sjukdomar hos avelsdjuret ofta visar sig senare. Åren 20092012 omfattar tre år och övriga år 4 men trots det så ser man en positiv
minskning.

4.7

Tikarnas parningsdebut

Rasklubben införde år 2009 en rekommendation för avelsdebut för tik och hane
och rekommenderad ålder är vid 2-3 år. Ovanstående tabell visar på en positiv
utveckling i linje med klubbens rekommendationer. Sedan år 2008 år är det inte
längre tillåtet enligt Jordbruksverket att para tikar under 18 månader
(Jordbruksverket DFS 2004:18). Detta tillsammans har bidragit till att tikarnas
ålder vid avelsdebuten höjts. Åren 2009-2012 omfattar tre år och övriga år 4
men trots det så ser man ett positivt resultat av avelsdebutens ålder.

4.8

Rasklubbens avelsurval

Medlemmar ska följa SKKs grundregler och avelspolicy samt
Dvärgschnauzerringens avelspolicy och RAS samt gällande lagar, förordningar
och föreskrifter.
Sedan 1 juli 2007 medges inte valphänvisning för hanhundar som överstigit
maximalt antal avkommor och inte heller valpkullar som överstiger 6,25 procent
medges hänvisning.
Sedan januari 2007 finns en avelspolicy avseende urinsten samt för PRA och
fyra former av katarakt som måste följas för att medges valphänvisning.
Sedan 2009 finns en rekommendation för avelsdebut för tik och hane och
rekommenderad ålder är vid 2-3 år.
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5. Uppföljning av mål och strategier t.o.m. år 2012 HÄLSA
5.1

Mål hälsa

- Styrelsen initierar fortsatt utredning avseende mag- och tarmrelaterade
sjukdomar samt urinsten. Medlemmar informeras redan i starten om
intentionerna med detta arbete via ”bladet” samt hemsidan. Urinsten, målet är
nått. Mag- och tarmrelaterade sjukdomar, målet är ej nått (se nästa punkt).
- Styrelsen ordnar utbildning/information om urinsten, mag- tarmrelaterade
sjukdomar samt andra lämpliga informationsinsatser i anslutning till dessa
områden. Målet att lämna information är nått avseende urinsten i och med
tre föreläsningar (Stockholm, Malmö och Örebro) av veterinär Lena
Pelander under åren 2007-2010 samt artiklar i klubbtidning/hemsidan.
Klubben har även beslutat om en avelsrekommendation för urinsten som
bilaga till RAS. Klubben har gjort det som varit möjligt och kontaktat SLU
för att få till forskning kring urinsten men tyvärr har ingen visat intresse
för nämnda områden. Ingen föreläsning har hållits avseende mag- och
tarm.
- Uppdrag till styrelsen att bevaka problem med klor och hud samt Myotonia.
Målet är nått.
Höftledsfel följs upp på lämpligt sätt. Tills vidare bör styrelsen påminna om
SKKs rekommendationer för höftledsfel vid avel. Målet är nått.
- Styrelsen ansvarar för att uppgifter om ögonspegling samt katarakt och PRA
för vår RAS tas fram och redovisas. Dessutom begäran till SKK om
förbättrad/regelbunden information om redovisade ögonspeglingar med
anmärkning. Regelbunden information i ”bladet”. Målet är uppnått.
Information finns tillgänglig via SKKs avelsdata och för att förbättra
servicen publiceras samma uppgifter på klubbens hemsida. Även PRAresultat från Norge och Danmark publiceras på hemsidan.

5.2

Enkätundersökningar åren 1989–2008

Observandum: När det gäller avsnittet hälsa är inte enkäterna som
sammanställdes år 2004 respektive år 2009 helt jämförbara. Enkäterna som
sammanställdes år 2009 innehåller mer detaljerade frågor avseende urinsten,
mag- och tarmrelaterade sjukdomar, livmodersinflammation (Pyometra) och
hudproblem utifrån de svar som lämnades på öppna frågor som ”har din hund
varit sjuk”. Det var en nödvändig utveckling av enkäten från 2004 att specificera
vissa sjukdomar utifrån detta men även för den försäkringsstatistik som
presenterades.
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Två hälsoenkäter baserat på hundar som levde (1:a) 1989-2003 och (2:a) 2004–
2008. Här listas de hälsofrågor som specificerats i enkäten.
Enkätår
Totalt antal redovisade enkätsvar
Svarsfrekvens
Mag/tarmrelaterade sjukdomar
Urinsten
Livmodersinflammation
(Pyometra)
Hudproblem

2004
620 av 2 000
31%
9,5%
5,6%

2009
573 av 2 000
28%
6,8 %
6,8%

3,1%
2,2%

5,9%
6,8%

Kommentar: När det gäller urinsten ligger rasen på en fortsatt hög nivå och
jämfört med andra raser. Agrias statistik visar att urinsten inte är med bland
topp-10 sjukdomarna för andra raser. Avelskommittén har år 2006 följt upp
urinsten och även då låg det på samma höga nivå. Avelskommittén har varit i
kontakt med SLU för att få till forskning kring Dvärgschnauzer och urinsten
men har ännu inte fått någon forskare att visa intresse. Jämförelsen visar på en
högre andel av livmodersinflammationer samt en ökad andel av hudproblem.
Enligt Agrias statistik är livmodersinflammation (Pyometra) etta bland
sjukdomarna på deras topp-10 lista. I bilaga C finns färgernas
försäkringsstatistik från bolaget IF redovisat per färg.
Ett förslag inför nästa enkätundersökning är att ge hundägarna möjlighet att
fylla i den via ett webbformulär. Något som förmodligen kommer att öka antalet
svar.

5.3

Övrigt

Ögon
År 2007 arbetade klubben fram en ögonpolicy (bilaga A) som förankrades via
klubbtidningen och på uppfödarmöten. Fokus lades på PRA och de fyra mest
förekommande former av katarakt (total katarakt, bakre polkatarakt, främre ysömskatarakt och katarakt öp).
Dvärgschnauzerringens hemsida har under året uppdaterats löpande med de
fem ovanstående ögondiagnoserna. På hemsidan har även PRA-listor från Norge
och Danmark publicerats.
Flertalet av de hundar som drabbats av PRA är resultat av unga avelsdebuter,
höga inavelsgrader och matadoravel. Flera av hundarna härstammar från
samma blodslinjer. Klubben har tagit hjälp av SKKs sakkunniga ögonveterinär
Berit Håkansson Wallin som tagit fram förslag på avelsrekommendation för att
undvika riskkombinationer, något som styrelsen får arbeta med och föra in
resultatet i ”Sammanfattning samt förslag till avelsmål och strategier 20142018”.
År 2010 påbörjades samarbetet med SLU (Tomas Bergström) för att få fram
DNA-prov avseende PRA. Ett arbete som fortfarande pågår.
Kejsarsnitt
I Hundsport special år 2009 finns en artikel om kejsarsnitt och där
dvärgschnauzer felaktigt pekas ut som en ras med stora problem. Artikelns
slutsatser om huruvida en ras ska klassificeras som risk eller inte grundar sig
på felaktigt statistikunderlag. Artikelförfattaren har angett ca 300
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årsregistreringar istället för ca 1 200. Med rätt siffror i beräkningarna så visar
det sig att dvärgschnauzer inte hamnar i riskgruppen.
Källa: Rasklubbens protokoll, Sammanställning försäkringsstatistik
Sammanställning enkät för hundägare, SKKs avelsdata
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6. Uppföljning av mål och strategier t.o.m. år 2012 MENTALITET
6.1

Mål mentalitet

- Öka antalet MH-beskrivna dvärgschnauzrar. Målet är att det totala antalet
beskrivna hundar under 2005 ska vara uppe i 150 stycken och inom 5 år 400
stycken. Målet är nått
- Utifrån framkomna MH-resultat samla information om rasens mentalitet,
uppförande och karaktär i dag och göra bedömning samt fatta beslut om
eventuella justerande åtgärder. Detta ska vara gjort senast juni 2007. Målet ej
nått.

6.2

Strategi mentalitet

styrelsen ges i uppgift att sörja för att det inom Dvärgschnauzerringen finns
minst en person ansvarig för arbetet med utveckling av utbildning, information,
prov och beskrivningar inom detta område.
Kommentar: Rasklubben har en mentalkommitté som samarbetar med
Specialklubbens mentalkommitté. Ett avsnitt om mentalitet ingår i rasklubbens
uppfödarutbildning och har också varit en punkt på flera av klubbens
uppfödarmöten.
- Styrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt informera om arbetet inom området, i
”bladet” samt på Dvärgschnauzerringens hemsida. I detta ingår konkret
information om rekommendationer som bör gå ut till uppfödare, hanhundsägare
och valpköpare gällande området mentalitet och funktion.
Kommentar: Information har lämnats via klubbtidningar, uppfödarmöten och
hemsidan.
- Styrelsen ges i uppgift att sörja för att dvärgschnauzerringen anordnar MHbeskrivningar runt om i landet med start 2005.
Kommentar: Dvärgschnauzerringen har genomfört minst en mentalbeskrivning
varje år tillsammans med specialklubben.
- Styrelsen får i uppdrag att planera för och genomföra korning, med start 2006.
Kommentar: Mentaltester (MT) som det numera heter anordnas av
specialklubben.
Slutsats: Antalet mentalbeskrivna dvärgschnauzer har ökat sedan klubben år
2005 började initiera provtillfällen runt om i landet. År 2005 fanns det totalt 210
beskrivna hundar och per 31 december år 2012 var det 778 hundar (känd mental
status). Målet att öka antalet beskrivna dvärgschnauzer för att kartlägga rasens
mentalitet kan därför anses ha nåtts. I en revidering av RAS föreslås därför som
mål en rasprofil när antalet hundar som krävs har uppnåtts (se nedan).
Bodo Bäckmo som är mentalbeskrivare, föreläste 20 november 2010 på
specialklubbens medlemsmöte om mentalitet. Där framkom det att en ras behöver
ca 10 procent av 10 års registreringar som grund för en rasprofil. Totalt har det
för åren 2003-2012 registrerats 13 737 dvärgschnauzer och 10 procent av det blir
1 374 som bör beskrivas.
Källa: Rasklubbens protokoll, SKKs avelsdata
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7. Uppföljning av mål och strategier t.o.m. 2012 –
GENETISK VARIATION
7.1

Mål genetisk variation

Dvärgschnauzerringens arbete bör inriktas mot att verka för att inavelsgraden
ska fortsätta ligga under maximalt rekommenderade 6,25 procent för varje
enskild parning. Avelsarbetet bör också ha som mål att verka för att ingen
individ inom aveln överskrider de rekommenderade antalet valpar och/eller
barnbarn. Rekommendationer bör gå ut redan under 2005. Målet är nått.
Grunderna för rekommendationerna ska vara väl beskrivna och möjliga att
förstå var och en som önskar ta del av informationen. Lämpliga hjälpmedel för
att ta fram uppgifter till grund för informationen införskaffats. Målet är nått.

7.2

Strategi genetisk variation

- Styrelsen ska verka för att utse person som ansvarar för att för varje
färgvariant upprätthålla uppgifter om inavelsgrad samt maximalt antal
avkommor och barnbarn per individ, till stöd för uppfödare och hanhundsägare.
Denna person ska också kunna lämna uppgifter om inavelsgrad mm för tänkta
avelskombinationer.
Kommentar: Sedan ett par åt tillbaka tillhandahåller SKK en tjänst Avelsdata
som stöd för uppfödare och hanhundsägare. Information om nuläge för rasen vad
gäller inavel och barn/barnbarn har lämnats och diskuterats på uppfödarmöten.
- Styrelsen tilldelas uppdraget att införskaffa ”Lathunden”, eller att avvakta
SKKs utveckling av ”Hunddata” (om styrelsen bedömer att denna utveckling
sker inom rimlig tid) till stöd för ovanstående arbete.
Kommentar: Sedan ett par tillbaka tillhandahåller SKK en tjänst Avelsdata som
uppfödare och hanhundsägare hänvisas till.
- Styrelsen ansvarar för att rekommendationer offentliggörs att till avel inte
använda hundar som överskridit det rekommenderade antalet avkommor under
sin livstid (enligt Per-Eric Sundgrens modell).
Kommentar: Rekommendationer om max antal valpar per hane och färg finns
publicerat på hemsidan och uppdateras varje år. Styrelsen fattade även beslut år
2007 att inte medge valphänvisning till kullar där hanhunden överstigit maximalt
antal avkommor.
- Styrelsen ansvarar för att kontinuerlig information inom området genetisk
variation lämnas ut i ”bladet” samt på hemsidan.
Kommentar: Har genomförts.
- Styrelsen har att varje år ansvara för att utvärdering av den genetiska
variation lämnas ”bladet” samt på hemsidan.
Kommentar: Har genomförts i avsnittet redogörelse för avelsarbete i den årliga
verksamhetsberättelsen som publicerats på hemsidan.
- Styrelsen har att varje år ansvara för att utvärdering av den genetiska
variationen genomförs samt att uppgifterna uppdateras. Alla uppgifter redovisas
till medlemmar och andra intresserade.
Kommentar: Har genomförts i avsnittet redogörelse för avelsarbete i den årliga
verksamhetsberättelsen som publicerats på hemsidan och presenterats på
uppfödarmöten.
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- Styrelsen ansvarar för att se över kraven för valphänvisning med avseende på
föregående punkt.
Kommentar: Sedan 1 juli 2007 medges inte valphänvisning för kullar som
överstiger 6,25 procent inavelsgrad och inte heller där hanhunden har nått
maxantalet för avkommor.
Slutsats: (i sammanfattning)
Målen har nåtts och valphänvisningskraven har haft en positiv påverkan på
inavelsgrad och matadoravel. I och med SKKs tjänst Avelsdata infördes har
informationsarbetet underlättats. Klubbens rekommendationer har varit få och
tydliga och framförallt förankrade på uppfödarmöten.
Något att fundera är att skapa forum där man bara diskuterar strategier och
åtgärder för vit Dvärgschnauzer. Självklart är strategierna i RAS
tillämpningsbara på vit dvärgschnauzer men eftersom den vita dvärgschnauzern
är en liten population är det desto viktigare med samarbetet uppfödare emellan
för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.
Källa: SKKs avelsdata, rasklubbens verksamhetsberättelser och rasklubbens
protokoll.
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8. Uppföljning av mål och strategier t.o.m. år 2012 EXTERIÖR
8.1

Mål exteriör

- Begära att SSPK anordnar domarkonferens senast 2008 samt producera nytt
”raskompendium” senast till detta tillfälle. Målet är nått.
- Ett återkommande önskemål, som även framförts vid genomförande uppfödar/medlemsmöten under senaste åren är att Dvärgschnauzerringen ska verka för
återkommande mätning av utställda hundar i vår ras, till grund för eventuell
anpassning till rasstandarden av storleken på våra hundar. Detta bör ske med
början 2006. Målet är nått.

8.2

Strategi exteriör

- Styrelsen ska verka för att uppfödare och hanhundsägare ska vara väl
förtrogna med rasstandarden och dess innebörd.
Kommentar: Medlemmarna har vid olika tillfällen i klubbtidningen uppmuntrats
att ta del av rasstandarden. I Dvärgschnauzerringens uppfödarutbildning ingår
ett avsnitt om exteriör där det som är specifikt för Dvärgschnauzers anatomi och
exteriör presenteras och diskuteras.
- Styrelsen ansvarar för att uppfödare, hanhundsägare och valpköpare
informeras om vikten av att i aveln noggrant beakta och jobba för att
åstadkomma den rätta pälsstrukturen och färgen.
Kommentar: I Dvärgschnauzerringens uppfödarutbildning ingår ett avsnitt om
exteriör där det som är specifikt för Dvärgschnauzer presenteras och päls och färg
diskuteras. Klubben har under många sålt kamningsbroschyren som ett stöd för
att underlätta för valpköpare med vardagsskötseln av sin hund.
- Styrelsen verkar för att det under de närmaste åren anordnas en
domarkonferens och att det senast till detta tillfälle produceras ett nytt
domarkompendium för vår ras.
Kommentar: Specialklubben anordnade en domarkonferens hösten 2010 där
rasklubbens arbetat fram ett domarkompendie.
- Styrelsen ges i uppdrag att i samarbete med SSPK i god tid före
domarkonferensen utse en arbetsgrupp som väljer ut hundar lämpliga att visa
vid domarkonferenser samt formulerar aktuella frågor att ta upp vid
konferensen.
Kommentar: Genomfört i samband med arbetet inför domarkonferensen år 2010.
- Styrelsen ansvarar för att åstadkomma mätning – samt notering av storleken i
kritiken av våra hundar vid SSPKs officiella utställningar.
Kommentar: Rasen har efter beslut från SKKs utställningskommitté haft
obligatorisk mätning under åren 2007-2008. Ett sådant beslut är alltid
tidsbegränsat i två år, omfattar samtliga officiella utställningar samt att
mankhöjden anges i kritik och på SKKs hunddata. En sammanställning med
analys finns som bilaga B.
Slutsats: (i sammanfattning):
Målen har nåtts.
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Exteriör har varit en punkt på uppfödarmöten och även på
uppfödarutbildningen.
Oavsett vilka mål som lyfts fram i den exteriöra delen i kommande RAS är det
viktigt att rasklubben och specialklubben bjuder in domare som tillämpar FCIs
standard samt att rasklubben är aktiva när domarexaminatorer utses.
Källa: Rasklubbens protokoll, SKKs hunddata, Sammanställning av mätning
åren 2007-2008 bilaga B, rasklubbens uppfödarkompendium.
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9. Uppföljning av mål och strategier t.o.m. 2012 ALLMÄNT
9.1

Mål allmänt

- Ny inriktning och ökad aktivitet hos avelskommittén till stöd för ett aktivt
avelsarbete på alla nivåer i klubben, med inriktning mot att öka kunskaper och
medvetenhet i dessa frågor hos medlemmar – valpköpare, hanhundsägare samt
nya och erfarna uppfödare. Målet är nått.
- Utifrån i analyser framkomna resultat samt därefter gjorda bedömningar
arbeta fram tydliga rekommendationer för uppfödning av dvärgschnauzer, till
stöd för valpköpare, hanhundsägare samt uppfödare. Detta arbete bör vara
klart under 2005. Målet är nått.
- För att motivera uppfödare och hanhundsägare att öka kunskapsnivån,
utarbeta ”uppfödarkörkort” eller annan utmärkelse till uppfödare och andra
som håller sig ajour med avels- och uppfödarfrågor och som på olika sätt
utvecklar sin kompetens som uppfödare. Eventuellt kan ett ”uppfödarkörkort”
läggas som krav för valphänvisning. Informera successivt i ”bladet” om
tillgängliga utbildningar samt andra möjliga informationsvägar då det gäller
avelsfrågor. Detta arbete påbörjas under 2005. Målet är nått.
- Fortsätta och öka ”bladets” innehåll då det gäller avelsfrågor – frågor om
genetik och genetisk variation, hälsa, mentalitet, funktion, exteriör m fl frågor
som gäller direkt avel. Uppfödar- och affärsfrågor - frågor om
konsumentköplagen, skattefrågor m fl frågor förläggs utanför informationen om
avelsfrågor. Målet är nått.
- Avelspolicyn och avelsstrategin behöver – för att utgöra det leddokument, som
det är tänkt att vara – kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Målet är nått.

9.2

Strategi allmänt

- Styrelsen eller årsmötet ges i uppdrag att varje år utse avelskommitté till stöd
för ett aktivt avelsarbete samt därefter noggrant följa upp aktiviteten och
resultatet av arbetet i denna kommitté.
Kommentar: Förutom avelskommitténs deltagare så har även
styrelsemedlemmar genom åren genomgått SKKs avelsrådsutbildning.
- Styrelsen ges i uppdrag att ombesörja att arbetsuppgiften med att utarbeta
förslag till rekommenderade krav på avelsdjur samt rekommendationer för
uppfödning av dvärgschnauzer.
Kommentar: Rasklubben har arbetat fram rekommendationer för ögon, urinsten
samt ålder för avelsdebut.
- Styrelsen ges i uppdrag att sörja för att arbetsuppgiften med att utarbeta
formerna för ett eventuellt ”uppfödarkort” samt att inventera möjliga
utbildningsvägar för hanhundsägare och uppfödare och informera om dessa.
Redan nu är det lämpligt att informera om SKK:s uppfödarutbildningar och
uppmana till deltagande.
Kommentar: Hösten 2008 startade rasklubben sin uppfödarutbildning som
omfattar två dagar med rasspecifika frågor och där RAS utgör grunden för
utbildning (historik, hälsa, genetisk variaion, exteriör och mentalitet)i och med
införandet av uppfödarutbildning som startade hösten år 2008. Till och med år
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2012 har ca 140 deltagit i utbildningarna som skett runt om i landet.
Medlemmarna uppmuntras också att genomgå SKKs uppfödarutbildningar.
- Utse ansvarig för avelsfrågor i ”bladet” samt till hemsidan.
Kommentar: Avelskommittén har varit ansvarig för att sprida information.
- Styrelsen skall en gång per år, lämpligen i samband med framtagande av
verksamhetsberättelsen, från valphänvisare inhämta uppgifter om antal
anmälda kullar för hänvisning samt antal kontakter för efterfrågan av valpar av
vår ras till grund för bedömning av tillgång och efterfrågan av valpar. Detta till
stöd för utveckling av det framtida avelsarbetet.
Kommentar: Finns ett avsnitt i verksamhetsberättelsen som ska omfatta
innevarande års arbete med RAS och klubben har där dokumenterat statistik
samt olika aktiviteter.
- Styrelsen skall ständigt bevaka samt årligen dokumentera översyn och
eventuell uppdatering av denna avelsstrategi för dvärgschnauzer.
Kommentar: I och med krav på information och uppföljning av RAS i
verksamhetsberättelsen har detta dokumenteras i denna.
Slutsats: (i sammanfattning)
Målen har nåtts. Uppfödarutbildningen har varit en stor hjälp att nå ut till
uppfödarna och där erfarna uppfödare delat med sig av sina erfarenheter.
Uppfödarutbildningen och även uppfödarmöten har varit öppna för alla
medlemmar.
Källa: Rasklubbens protokoll

10. Källförteckning
SKKs Avelsdata
SKKs Avelsbok, författare: Agronom Lennart Swensson
Rasklubbens styrelseprotokoll
Rasklubbens verksamhetsberättelser
Hälsoenkät utförd av Dvärgschnauzerringen år 2009 baserad på åren 20042008 levande Dvärgschnauzer (Bilaga A).
Sammanställning mätning (Bilaga B)
Sammanställning försäkringsstatistik (Bilaga C)
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BILAGOR FÖLJER HÄR:

BILAGA A

Fråga: Vilket år är din hund född?
Alla
4%
4% 3%

1997
1998

2%

1999

4%

16%

5%
5%

2000
2001
2002
2003

10%

16%

2004
2005

7%
14%

2006
2007

10%

2008
Ej angivet

Annat: 1994 x 2, 1995 x 8, 1996 x 6

Fråga: Kön?
Ø 44 % hanhundar och 56 % tikar

Fråga: Vilken färg har din dvärgschnauzer? (anges i %)

20

40
34

35
30

28

35

34

35

27

25
Hane
Tik

20
15
10
4

5

2

0
Peppar/salt

Svart

Svart/silver

Vit

Fråga: Om din hund inte lever längre, hur gammal blev han/hon?
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

4 månader
1 år
1½ år, 1 år 9 månader
2 år
3 år, 3 år 8 månader
Knappt 4 år, 4 år x 2
5 år
6 år
7 år x 2, 7½ år
8 år x 3, 8½ år
Nästan 9 år, 9 år, 9½ år
10 år x 2
11½ år, 11 år
12 år x 4
13½ år, 13 år
14 år x 3
15½ år

Fråga: Var hunden sjuk när den togs bort, skriv en kort förklaring och
namnge sjukdomen.
§
§
§
§
§
§
§

PNP. Njurarna slutade fungera, mycket snabb förlopp, en fruktansvärd sjukdom med mycket
lidande.
Av ålder, blind, döv och en mycket trött och gammal vovve som förtjänade att avsluta sitt liv i
lugn och ro innan det gått för långt.
Outvecklad pancreas, gick in i koma och vaknade aldrig mer.
Cancer, knölar i strupen
Cancer
Lynfkörtelcancer
meggasofagus - matstrupen kunde inte pressa ner maten
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§

Började med urinsten 2005, fick 2006 pga ärr i urinröret, kronisk urininfektion. Efter 8
penicillinkurer (ca 30 dagar) var bakterierna resistenta, fanns inget mer att göra.
Ja, urinsten
Nej, olyckshändelse
Troligen blödningar/tumör i hjärnan, fick somna in då hon blev mer och mer aggressiv.
Akut propp i ryggmärgen
Trolig tumör i mjälten. Hemolytisk anemi?
Spondylos - sammanväxningar mellan ryggkotor- stel, dålig balans, ont?
Akut hjärtsvikt
Ej sjuk, fullt frisk bev påkörd av en bil på gångväg
Veterinären kom inte fram till vad det var som var fel. Han kräktes och fick inte behålla maten
Dåligt lynne, aggressiv, opålitlig
2007 ca mjälten, 2008 ca bukspottskörteln
Blodförgiftning under sin dräktighet
Nedsatt njurfunktion
Fick akut leverförgiftning. Hade gel på magsäcken. (har alltid haft)
Ja, lymfcancer
Livmoderinflammation, brast innan operation hann göras.
Ja, Buksmärtor som ledde till akut förlamning. Obducerades ej.
Vestibulär syndrom? Obducerades ej
Kraftigt blåsljud på hjärtat
Leversjukdom
Åldersskäl

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Fortsättn. fråga: Var din hund sjuk osv.
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Han hade diskbråck som opererades, men efter operationen var han totalförlamad i bakbenen.
Under operationen skadades ryggmärgen.
Fick ett epelepsianfall. Vet ej pga vilken orsak. Togs bort med hänsyn till sin höga ålder
Hemorrhagisk gastroenterit
Han var sjuk i 3 månader - levern hårt angripen tillsammans med gallan som till sist slutade
fungera.
Ingen sjukdom utan åldern började ta ut sin rätt på leder mm.
Autoimmun hemolytisk anemi
Diskbråck, fick avlivas.
Han hade artros i alla benen, blev blockhalt och bakdelen höll han inte uppe, ramlade bara.
Ja, immunologiskt problem i benmärgen

Fråga: Har du någon gång gått på kurs/er med din hund, i så fall vilka?
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70
60

57

60
54

50
41

40

43
38
32

30

26

28 28 29
22 22 22

Alla
Hane
Tik

18

20
10
0
Valpkurs

Lydnad

Agility

*Annat,
nämligen,,,

Nej/ej angivet

Kommentarer:
§ Utställning/Ringträning/Handling x 32
§ Blodspår x 5
§ Några träffar på Hundens hus
§ Klicker x 13
§ Viltspår x 3
§ Rallylydnad x 20
§ Spår/sök x 13
§ Juniorkurs
§ Motivationskurs
§ Kantarell/Svampsök x 10
§ Viltspår x 14
§ Tävlingslydnad x 3
§ Aktivering
§ Apellkurs/spår x 2
§ Personspår x 5
§ Fortsättningskurs typ allmänlydnad och prova på agility och sök/spår
§ Hundsim
Fortsättning, kommentarer:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Vardagslydnad x 2
Bruksspår, friskvård x 4
Freestyle x 4
Sommarkurs med blandade aktiviteter
Är instruktör, tränar själv
Ungdomskurs
Utbildad mögelhund
Trimkurs x 3
Hundmöteskurs
"Allmän" social träning. Drop in ca igång/vecka
Jag är utbildad av försvarets hundskola i Sollefteå
Unghundskurs
Räddningshund, utbildningen ej klar. Skogs sök
Fortsättningskurs, grundlydnad
Kurs är på gång. Hoppas kunna tävla längre fram
Nosaktivering
Aktivitetskurser på Hundens Hus. Spel, lekar.

23

§
§
§
§
§
§
§

Pälsvård, aktivitskursAktivering
Bruksläger
Grundkurs hos privatinstruktör
Fortsättning på valp
Agility, spår. Tävlar mycket med min hund.
Har tidigare varit lydnadstränare A & B, så vi har tränat hemma det vi tyckt. Hade tänkt gå men
inte fått plats i grupp.
Bevakning, id.spår, nyttohund mm.
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Fråga: Har din hund gjort någon/något av följande tester/prov?

Karaktärsprov
Alla
2%

Ja,
Karaktärsprov Godkänd
Nej,
Karaktärsprov Icke godkänd
Nej,
Karaktärsprov
98%

MUH/MH
Alla

24%

Ja, MUH/MH Godkänd
Nej, MUH/MH - Icke
godkänd
Nej, MUH/MH

76%
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Korad
Alla
2%

1%

Ja, Korad - Godkänd
Ja, Korad - Icke
godkänd
Nej, Korad

97%

Fråga: Är din hund skotträdd?
Alla

8%

2%

8%
Ja
Nej
Ängslig
Ej angivet

82%
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Fråga: Är din hund åskrädd?
Alla

7%

2% 5%
Ja
Nej
Ängslig
Ej angivet

86%
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Fråga: Hur tycker du att din hund fungerar tillsammans med andra hundar?

Bra

7 3

90

Ja

Likgiltig

81

8

Nej

11

Vet ej

Tycker om andra
hundar

13

80

0%

20%

40%

60%

7

80%

100%

Fråga: Hur tycker du att din hund fungerar i okänd miljö?

89

Positiv

8

2
Ja

Likgiltig

8

80

Nej

12

Vet ej
Tvekande
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0%

69

20%

40%

60%

9

80%

100%
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Fråga: Om du skulle köpa hund igen, skulle du då välja en dvärgschnauzer. Om ja,
skriv gärna en kort motivering:
Alla

4% 2%
Ja, * därför att,,,

Nej, * därför att,,,

Ej besvarad
94%

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Dom kan hänga med på allt, åker bil, tåg, buss, tunnelbana, båt och flyg. Samma glada
nyfikenhet på omgivning. Gillar deras avvaktande hållning och deras bistra uppsyn, vill inte ha en
hund som älskar allt och alla. Då hade jag köpt en labrador.
Detta är min 4:e dvärg, jag har träffat på det bästa som finns, jag blir så glad av att få ha dom.
Bland det gladaste som finns, älskar den här rasen.
Den här hunden visade sig var precis så som en dvärgschnauzer ska vara. Envis, liten polis,
rättrådig, trogen och glad.
Trevlig, liten, ej jakt, tålig.
Trevlig, robust hund
Det är en glad, positiv och trevlig
Stor hund i litet format
Den trevligaste rasen. Fäller ej, luktar inte hund.
Av alla raser är den bäst
12 år och aldrig varit sjuk
Tveklöst alldeles lagom hund till pensionär
Vi är inne på fjärde hunden av samma ras, svårt att byta då:-)
En gång dvärgschnauzer alltid dvärgschnauzer
Tåligare och mer framåt hund får man leta efter. Hälsar inte på andra som dom inte känner vilket
gör att dom ofta kan gå lösa.
Älskar rasen, helt orädd
Helt orädd
Rasen passar oss och vår livsstil. Lätta att ha att göra med, anpassningsbara, sällskapliga.
En härlig ras att ha med på allt. Hårar inte, fungerar trots allergi.
Positiva, okomplicerade, robusta trots storleken. Man blir glad av dem! Funkar toppen med andra
hundar, kan ha många hanar tillsammans utan gruff.
Positiva, pigga, kloka, kommunicerande, lugna
För oss gäller bara dvärgschnauzer
För mig finns bara en ras
Rätt ras för oss
En gång dvärgschnauzer alltid dvärgschnauzer
Rätt ras för oss
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Fortsättning, fråga: Om du skulle köpa hund igen…
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

En gång dvärgschnauzer alltid dvärgschnauzer
Mycket trevlig hund. Stor hund i litet format
För mig finns bara en ras
Finns bara en ras
Kan inte tänka mig någon annan ras
Underbar ras
Positiva okomplicerade, robusta trots storleken, man blir glad av dem. Fungerar toppen med
andra hundar, man kan ha många hanar tillsammans utan gruff
Det är en robust och trevlig hundras med stor personlighet som ger oss mycket glädje i vardagen.
Var dag blir något extra.
Det är en robust och trevlig hund med stor personlighet. Som ger oss mycket glädje i vardagen.
Var dag blir något extra.
Min första hund, helt klar rätt ras för mig och min familj. Social och trevli, alert och nyfiken.
Pigg glad, social, trogen vän! Snäll, bra vakthund, bra ”söknäsa”, vaken/uppmärksam, klok, tycker
om att bära saker i munnen, lekfull (12år) i lagom storlek, robust mm.
En härlig bestämd hund med mycket personlighet & attityd. Stor hund i liten förpackning.
Mycket trevlig hund liten och bra
Alert, pigg, rättfram, lagom i humör, rolig!
Har haft olika raser, stora och en mindre aldrig så liten men måste säga att det är den allra bästa
hunden jag haft. Helt underbar, lättlärd, dock envis men det är bara roligt att man har en hund
som inte bara mesar, lite Power är alltid bra. Helt underbar, helt enkelt bara bäst.
Därför att de är så otroligt lättsamma, samtidigt som det är en robust allroundhund
Liten, robust, orkar mycket, trevliga
Lättlärd, trevlig och positiv hund som tilltalar/passar mig.
För mig en mycket trevlig ras som passar/tilltalar mig. Lättlärd!
Passar oss. Bra storlek, hårar inte. Personliga och roliga. Härdiga - bra vinterhundar.
Det är en pigg hund, lagom stor och kan vara med på alla aktiviteter.
Älskar mentaliteten och det "kompakta " formatet.
Lagom i storlek, snäll, barnvänlig, pigg.
Lättlärd, positiv, trevlig ras som passar/tilltalar mig
Ett liv utan dvärg, otänkbart
Perfekt familjehund - tålig, lagom storlek, härligt temperament, FÄLLER INTE, skäller måttligt, lätt
att träna. TOPPEN!
Perfekt familjehund, lagom storlek, härligt temperament. Fäller inte, skäller ej/måttligt
En mycket tillgiven och pigg hund
Vacker, intelligent, lättlärd, fäller inte - är mer än en "vanlig" hund! Det finns "hundar" och det
finns dvärgschnauzer!!
Har idag 2 st.
Har idag 2 stycken. Trevliga, kul, lättlärda. Fäller ej
Ett liv utan dvärgschnauzer är otänkbart
Frisk och bra hund
Alltid en dvärgschnauzer, vet ingen bättre ras för mig och min familj.
Trevlig ras, lagom storlek.
Lagom storlek, bra motor, allround, barnen kan engagera sig, fäller inte, trogen.
Det är en Dvärgschnauzer som passar våra önskemål på en hund och som passar våran livsstil, en
ras som är aktiv om man vill och anpassar sig även för lugna stunder. Jättemysig ras
Trevlig hund med mycket motor & arbetsvilja
Superroliga små hundar stora personligheter
Tycker att det är en robust och bra hund som kan vara med överallt. och som är duktig på lydnad
och som är väldigt trogen sin matte
Rolig, smart, lättlärd, lätt att ha med, lätt att sköta, kanontemperament, lugn inne, full fart ute,
stadig i kroppen
Underbar ras, bra psyke, lagom storlek, mycket hund i liten kropp
får en svart/silver tik om en vecka. Rasen passar oss perfekt för den har alla DS kvaliteter. Hade
en retriever innan, men den känns trist jämfört med denna pigga ds.
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Det är en ras med stor personlighet.
Gillar rasens temperament och karaktär. Lagom stor, tålig och lättskött
Ja, bra storlek och temperament. Fungerar bra med barn. Kan gå långa promenader i skogen utan
att "krokna" pga. storleken
Ja, absolut, trevlig ras, pigg alert, lättsam, storlek att med tillbekanta och på resor
Helst inte en hane med stor "H". Men det kan man aldrig veta - ej rasspecifikt. Mycket trevlig och
lättsam ras. Orkar och vill vara med på allt.
Passar bra i storlek, lätt at ta med på resor mm. Orkar mycket trots sin storlek - arbetsvillig. Full
fart utomhus men kan koppla av inne.
Glad och motiverad. Arbetslust/kelig (gosig). Mycket hund i liten kropp
Lugn och stabil hund, lättskött, skäller inte och fäller inte!
Om du får en riktig dvärgschnauzer är det den perfekta rasen för mig. Dock inte om du får en av
de supersociala "älskar alla" hundar som jag upplever att aveln gå mot.
Positiv och robust
Tålig och positv
Härlig, positiv, robust
Bra format, trevlig krabat.
Pigg, glad och friska hundar.
Trevlig och lugn, lätt att jobba med. Toppenras
Pigg och glad och frisk
Rolig och lättlärd
Är en väldigt trevlig ras. Är pigg på allt, långa eller korta rundor, social, ej skällig, lydig och snäll,
kelen. Den har allt.
En liten hund, men "stor" inuti. En hund som hänger med på allt. Lättlärd och positiv
Riktigt härlig hund som är tuff, arbetsvillig, social, stabil, mångsidig och riktig snuskig. Har aldrig
haft en hund som äter allt mellan himmel och jord
Härlig hund! Rolig att tävla med
Liten, trevlig, snygg, försiktig
Är en väldigt trevlig och "go" ras, lättlärda, stor hund i litet format.
Mycket social och trevlig hund samtidig som det är mycket hund i liten förpackning"
Mycket trevlig ras, lagom liten men samtidigt stark och orkar mycket. Dessutom hårar han inte.
Bra storlek, lättslätt, fäller inte , kan ras, bra familjehund.
Hunden är underbar. Pigg, social, läraktig, tillgiven. Och så ser hon tuff ut, det gillar jag.
Det är en vänlig men bestämd hund med attityd. Allsidig när det gäller träning. Går bra till allt.
Det är en underbar hund som orkar och kan vara med på allt + allergivänlig.
Jättehärlig hund som kan hänga med på allt.
Tålig, pigg, glad, lättlärd
Glad, positiv, tålig och lättlärd
Det finns ingen annan ras som är så go som en dvärgschnauzer.
Tålig, pigg, glad och lättlärd
Lagom stor, lätthanterlig, positiv och glad
Tycker om Schnauzern, har haft Riesen och mellan och nu dvärg, all trevliga. Backar på Riesen
och mellan pga. problem med sköldkörtelrubbningar (enligt Åke Hedhammar, Ultuna). Har haft
sjuk hund.
En mycket trevlig hund
Fäller/hårar ej! dvs. om man sköter timning, tuff, lagom stor, tillgiven och trogen, glad
Social, fäller ej hår, hänger med på allt, kan vara själv - bara positivt!
Social, fäller ej hår, hänger med på nästan allt, klarar vara själv utan problem - bara positivt!
Liten hund-dvs den ska gå att ta med sig på flyget. Fäller inte hår. Bra temperament. Rolig,
Humör, Vaktar, Social, Kramgo, Läraktig
Trevligt lynne, positiv
Komplett hund, perfekt format. Pigg, glad, klok, stark, mycket lättlärd.
Trevlig, bra storlek, klok, lättlärd, rolig, bra storlek.
En härlig hund med mycket energi och glädje
Otroligt positiv och mysig hund. Lätt att ha med i alla lägen
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Mycket trevlig, lugn och rolig.
Tuffa hundar i lagom stor förpackning. Bangar inte för något.
Tycker om deras egenskaper och storlek
Liten fast stor, dock lite jobbigt med trimning i början som första hund.
Stor hund i litet format, lättlärd
Som alla säger - stor hund i liten förpackning + positiv, lätt att handskas med.
Mycket lättfostrad, läraktig, behändig storlek.
En trevlig ras i lagom format.
Passar oss bra för vi har allergi i familjen. Känner inget med våran hund.
Liten, positiv, lättlärd, glad, helt enkelt en helmysig ras som passar de flesta.
En lagom hund med bra lynne
En glad och lättsam hund i lagom storlek. Litet minus för den krävande pälsvården.
Bäst!
Absolut finns inget annat!
Smidig, rolig, toppen!
Är glad, positiv, följsam, lätt att ha med sig, ingen jakt. (har tax också)
Trivs jättebra med schnauzer.
Bättre och friskare än golden som vi tidigare haft.
Absolut, roligaste vi haft.
Lätt att ha med på allt
Allt är bara så bra!
Tycker om storlek och temperament och att den är tålig och orädd.
Mycket tillgiven, uthållig, och trevlig mot människor och hundar, även katter!
Det är en fantastiskt trevlig ras.
Trofast och lätthanterlig och mycket social
Det är nog troligt. Men jag föredrar ändå schnauzern som inte är lika skällig.
För mig finns bara en ras (dvärgschnauzer) hur jag än försöker - återkommer alltid denna
perfekta kompis
Valt ras utifrån mina intressen och levnadsförhållanden och så länge de består gör också mitt
rasval det.
En optimal liten men stor hund. Glad, arbetsvillig, behändig storlek.
En pigg, envis lite hund.
Finns ingen annan ras att välja
Finns ingen annan ras att välja
Passar familjens intressen. Pigg, alert. Trogen "flocken"
Underbar hund, smart, lättlärd, följsam, rolig. Älskar alla hon känner.
En dvärgschnauzer har alla rätt!! Super!
Tålig hund i behändig förpackning. Frisk, glad, egen vilja.
Lagom stor (liten) , mycket hund.
Tycker rasen är perfekt "stor hund i litet format". Tuffa, framåt och läraktiga
Har en valp på 5 månader. Bra psyke och lagom storlek.
Trevlig och harmonisk hund som äskar långa promenader, lagom liten.
Tillgiven, robust hund. Barnvänlig och läraktig.
Det är en snäll, trevlig hund.
Trivs bra med rasen
Absolut, har aldrig haft en sådan underbar hund.
Det är en underbar hund. Mycket hund i litet format. Han vet vad ha vill, världens bästa vän.
Det är den optimala hunden. Stor men liten, lugn men pigg. Kan följa med på alla aktiviteter i alla
sammanhang.
Lagom storlek t.ex. att bära i trappor. Min hund är väldigt social alltid glad, tycker om både barn
och vuxna, nyfiken men lite egen. försöker få sin vilja igenom
En hund som har allt man kan önska sig.
Glad och pigg, lagom stor, lättlärd
Det är en trevlig hundras
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Personligheten, storleken och positiva attityd.
Gillar rasen, har tidigare haft schnauzer.
Trevligare hund finns nog inte
Lagom storlek, positiv, vänlig, med på allt!
Jag passar bra ihop med denna ras, de är lättlärda och lojala, kan fungera som vakthund.
Hund med tydlig karaktär, personlighet, inte skällig, inte allergen. Lojal till flocken, lätt att
dressera
Lekfull, positiv, glad, orädd, användbar till det mesta, social, smart, charmigt utseende
Det är min andra dvärgschnauzer. Pigga, glada, positiva. roliga att arbeta med, följsamma,
lättfostrade. Fäller inte. Nackdelen kan vara om de är väldigt försiktiga väldigt känsliga vid träning
men det är också det som gör dem så följsamma.
Tålig, glad, intelligent, behändig storlek, lättlärd och med på det mesta.
Det här är en underbar ras. Intelligenta hundar som tål mycket. Pälsen är en stor fördel. Jag är
allergisk mot hundar men det fungerar utmärkt med dvärgschnauzer. Även på trimkurser med 15
hundar!!
Liten, trevlig, behändig, positiv och läraktig hund
Liten trevlig, glad, mycket fart, läraktig, positiv.
Liten, rolig, tuff, trogen, gullig mm
En trevlig, lättlärd, anpassningsbar liten hund vilken klarar det mesta
Glad, nyfiken, positiv, social familjekär.
En pigg och glad hund som hänger med på allt och funkar på mig som astmatiker.
Det är en pigg, glad och tålig typ
Lagom stor, trevlig ras, pigg och alert. Snygg! Läraktig.
Älskar denna ras
Denna tik är så lugn och fin, social och nyfiken
Världens bästa kompis och fungerar med alla hundar.
Tycker livet är kul, lättlärd, orkar vara med på allting.
Bra mentalt och lagom stor. Hon är min andra dvärg.
En trevlig hund i lagom format. Dessutom snygg!
Smidig, glad, positiv och lättlärd hund, och frisk.
Därför att det är en bra allroundhund.
Pigg, framåt och enormt positiv.
En social ras, och som inte bangar för att följa med på alla äventyr.
Detta är min 3:dje dvärgschnauzer. Jag har fastnat för deras trofasthet och charm. De är så
mänskliga och har så mycket personlighet.
Man blir så glad av deras sätt att vara och de hårar inte
Underbar ras, mycket hund i liten förpackning. Roliga trevliga & friska.
Har haft schnauzer en dvärg + en schnauzer sedan 1974. Svar nog tycker jag.
En mycket trevlig ras. Lättlärd, positiv och en stor hund i en liten kropp.
Helt klart den bästa hundras man kan tänka sig. Pigg, livlig och framåt, positiv, uthållig, glad,
perfekt storlek. Orkar med mycket motion och tycker om att mysa och kela också.
En härlig ras, stor hund i miniförpackning. Klok, barnvänlig, allergivänlig, envis, lagom storlek,
inga problem att få någon hundvakt då.
Helt klart, här kommer det för alltid vara en "schnauzer" dvärg eller riesen. Världens bästa raser.
Började med riesenhane, har sedan gått över på dvärgtikar, har 2 st. Världens bästa ras:
temperament, attityd och kunskaps inlärning.
Pigg, alert, tillgiven, barnkär, mycket hund i en liten kropp
Mycket hund i liten kropp
Älskar våra schnauzrar, har även en mastiff valp som dom älskar.
Mycket hund i liten kropp.
Smart, elegant, lydig, sportig och nyfiken.
Underbar liten "stor" hund. Lättlärd och trogen
Mycket trevlig hund
Gillar rasen
Den har allt som är positivt, envisheten ger ju många roliga skratt, en riktig solstråle som hänger
med på det mesta.
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En "stor" hund i litet format. Pigg, livlig, outröttlig.
En underbar kompis/familjemedlem och alldeles underbar
Lagom stor, lagom pigg, tycker om promenader.
Glad och rolig hund, robust en riktig hund.
Trevlig, lugn hund som man kan ta med var som helst. Ingen jakt!
Storleken, lynnet, pälsen
"Storhund i mindre format". Intresserad av olika saker t.ex. träna, bussig/rolig kompis.
En trevlig och lättlärd hund
Tveklöst
Funktionell päls, allroundhund, stor hund i liten förpackning.
Stor hund i liten förpackning
En underbar hund, glad, pigg, lekfull, lättlärd. Rätt storlek på hund för oss.
Ja, med viss tvekan pga. den förändring som skett med pälsarna + storlek och vikt, följer ej
standarden (ju mer är inte alltid bättre)
Lätthanterlig, omtyckt av människor och hundar. Fäller ej alltid glad och söt att titta på. God golf
och reskamrat.
En pigg ras
En pigg träningsvillig, rolig ras. "En stor hund i liten förpackning"
Lättlärd, lydig, tillgiven, bra med småbarn, fäller ej, bra promenadhund.
Stor hund i litet format
Pigg, trevlig, positiv, busig, låg vikt lätta att bära
Hon klarar av att gå i skogen är lekfull och glad. Hon är också lugn och kan slappna av inne t.ex.
Bra format för mig. Gosig!
Trevlig, positiv, gör att man blir glad av att vara med den. Kan ta med den överallt tom på
friluftsdagar i skolan med 70 elever.
Jag tycker klyschan "stor hund i litet format" gäller för mig. Självständig, envis och trogen.
Viljestark, envis, nyfiken och social
Bra storlek och är en allroundhund
Bra storlek och är en allroundhund.
Glad och robust, trogen och förtjust i barn, bra för allergiker. Älskar henne.
Stor hund i liten förpackning och helt underbar.
Detta är min andra hund. Tycker rasen är jättetrevlig.
Jag har redan köpt en till. Tycker att rasen är så himla trevlig. Bra storlek men ändå ingen
"småhund"
Med tvekan ja. Pälsvården är besvärligare än jag trodde. Men gott temperament, lättlärd, alert,
tuffhet mm tar överhand. det är en härlig ras
Underbart temperament, perfekt storlek, harmonisk, lättlärd, glad och positiv, söt!!
Trevlig ras, lagom storlek samt lättdresserad.
Vi har varit ägare av mellanschnauzer som är svårare att uppfostra. 1 hane och 1 tik. Alla mina
vänner, grannar, andra hundägare sätter högsta betyg på min hund. Han är kärvänlig, skäller
aldrig på andra hundar. Om någon annan hund gör utfall mot min hund, drar min hund sig undan.
Lydnad inkallning - suverän.
En mycket trevlig hund. Fantastisk med barn - har en jobbig päls, men det ger bra kontakt med
hunden.
Envis och ganska svårtränad bitvis. Motivationen släpper, var så i agilityn, blivit så i lydnaden - går
inte att träna så mkt som man själv vill. Dvärgschnauzern är en bra allroundhund. Lagom stor att
ha med, att hantera, passar till allt.
Behändig storlek
Jag gillar rasen. En stor hund i en liten förpackning. Fäller inte.
Lagom storlek, robust och vänlig. En riktig kompis som man kan ta med överallt. Klok och
intelligent.
Härlig, glad hund, god kamrat i skog och mark, och den hårar inte!
Bättre hund kan man inte få. Allroundhund/sällskapshund, mycket hund.
En utmärkt gårds/stallhund. Omtyckt av många
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Egentligt svar - Vet ej: Gillar rasen, har ej hittat en ras som passar mig bättre än, men letar.
Gärna en tystare ras
En gång schnauzer - alltid schnauzer
Liten allroundhund, pigg och alert, min har mycket bra mentalitet.
Dvärgschnauzern är den perfekta familjehunden. Stor i sätt och trygghet/säkerhet. Liten i
formatet.
Därför att vi har så kul tillsammans
En underbar ras. Lättlärd, lätt att ha lös, tillgiven
Underbar ras med härligt temperament, lätta att ha med överallt.
Underbar ras! Vill egentligen inte ha så många, hinner inte med trimningen.
Underbar ras!
En hund som är enormt trevlig och lätt att ha med på allt.
Vill alltid ha en dvärgschnauzer i huset. Men inte för många, hinner inte med pälsarna, trimning.
Glad, pigg, robust och lagom stor
Stor hund i liten förpackning, rolig att jobba med.
En gång dvärgschnauzer alltid dvärgschnauzer
Har redan fler dvärgar.
Gillar rasen.
En gång en dvärg, alltid en dvärg
En gång, alltid en "dvärg"
För att dom funkar så bra i alla sammanhang och tillsammans med varandra när man har fler
dvärgar.
Alltid en "dvärg"
Stor hund i liten förpackning. Rolig att jobba med.
Behövs motivering!!! Världens bästa ras. Underbara, rara, roliga, kloka. lekfulla, snälla. Jobbar
hårt, duktiga. Perfekta mao:-)
Jag älskar dvärgschnauzer men av hälsoskäl väljer jag nog bort den pga pälsskötsel.
En mycket trevlig hundras - Mycket hund i litet format
Det är en allround hund som går att använda mycket. Glad och positiv hundras.
En robust och tålig hund i litet format. Bra mentalt. Stor hund i litet format.
Tillgiven, glad, hyggligt lättlärd, egen vilja
lättlärd, glad, lagom stor, charmig, orkar mycket, framför allt allergivänlig.
Robust och arbetsvillig, i lagom storlek. Dvärgschnauzer
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Fråga: Har din hund haft någon av följande sjukdomar?
Urinsten
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Mag/tarmrelaterade sjukdomar
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Livmoderinflammation

Tik

6

94

Ja

Nej
Hane

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

36

Hudproblem
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Fråga: Är din hund ögonlyst?
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Fråga: Blev resultatet ua, dvs utan anmärkning, om nej beskriv felen?
Alla

1%

Ja, ua

44%

Nej, * anmärkning
55%

Ej besvarad
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Kommentar eller anmärkning:
§
§
§

Grå starr
2009, bakre polkatarakt
Lite grumling lateralt i hö öga. Inga symtom av PRA eller katarakt.!

Fråga: Har din hanhund båda testiklarna på plats?
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Ja
Nej
Vet ej

89%

Fråga: Om nej (17st), har hunden haft några besvär, i så fall vilka?
Hane

11%

* Besvär,,,
24%

Ej aktuell, har ej haft besvär

65%

Ej besvarad
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Kommentar, Besvär:
§
§
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Han har inte haft några besvär men vi valde att kastrera honom 2005 för att förebygga
testikelcancer
Kastrerad x 4
Förstorad prostata x 2
Han utvecklade vid 1 års ålder sakralisation (en ryggåkomma) som gav honom svåra smärtor och
som resulterade i stress. Detta förvärrades av att han dessutom "höll på att mogna som kille". För
att dämpa denna stress kastrerade han. Vilket lugnade honom något.
Agressivitet mot hundar, en testikel i ljumsken
När han var ca 6 år hade han upprepade protatainflammationer. Blev rådd av veterinär att
kastrera honom. Han blev en jättepigg hund och mådde jättebra av det.
Kastrerades vid 7 års ålder pga. problem med förstorad prostata.
Kastrerad pga. en cysta i prostatatan.
Kemisk kastrering, fick lätta prostatakänningar.

Fråga: Har din hund navelbråck?
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Kommentar, Ja, i så fall vilka besvär:
§
§
§
§
§
§
§

Inga problem/besvär x 7
Ett pyttelitet navelbråck (litet som en ärta). Har inte haft något besvär av detta.
Bråcket är mycket litet och han har inga besvär
Från födseln, vi ville ej operera henne på inrådan av uppfödaren och hennes veterinär
Egentligen inget bråck, men hon har en liten rest av naveln. En liten, liten kula som hon aldrig haft
problem av. Bråckporten är med andra ord helt stängd.
Nej det var ett så litet navelbråck att det har växt bort.
Inga besvär, opererades bort i samband med kastrering
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Fråga: Har din hund bettfel?
Alla

0%

Ja

4%
Nej

Vet ej/ej besvarad

96%

Fråga: Om ja, vilken typ av bettfel?
Överbett – 1 st
Underbett – 12 st
Annat – 6 st, nämligen:
§
§
§
§
§

En hörntand sitter snett
Tångbett
Övre hörntänderna pekar framåt
Tångbett
Sen dragning av mjölktand
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Fråga: Har din hund kroksvans, dvs en liten ”knix” som gör att svansen inte är
riktigt rak?
Alla
0%
1%
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Ja
Nej
Vet ej
Ej besvarad

93%

Fråga: Har din hund alla tår
Alla
1%
0%
1%

Ja
Nej
Vet ej
Ej besvarad

98%
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Fråga: Har din hund några andra medfödda defekter, i så fall vilka?
Alla

11%

14%

* frisvar
Inga
Ej besvarad

75%

Kommentar, frisvar:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Allergi, troligen medfödd
Besvärligt temperament, rymningsbenägen och okontaktbar.
Han är ca 2 cm för hög
Bärare av urinsten, tagen ur avel x 2
Ståndöron
Lite underbett vid tandömsning
Kroksvans
Enligt normer är hon för stor men det tycker inte jag, hon är perfekt.
Rinnande ögon
Har från början haft dålig päls med mycket ull så trimning fungerade ej, samma problem med
hennes mamma.
Hon har stor/svår virvel i nacken, om det nu är en defekt?
För mjuk päls! Blev väldigt grå i pälsen, sköldkörtel, Oläsligt not av YK, tappade päls
Ett öra ställer sig gärna upp
Denna "lille herre" har inte haft något av det i nämner i er enkät, däremot en muskelinflammation i
käken som var/blev kronisk. Nu även defekt
Fick epileptiska anfall veckan innan hon fyllde 1 år - medicineras dagligen kraftiga anfall med
T.fenemal 15mgx2
En ländkota är felvinklad i ländryggen.
Han har som sagt en ryggåkomma och äter än idag smärtstillande men är för övrigt en mycket
frisk kille.
Kanske ingen defekt men detta är min 2:a dvärgschnauzer som har mycket dåliga tänder.
Tappat färg, vid ca 1 år ålder blev hunden grå. Tråkigt då man köpt en svart för att kunna ställ ut
mm + mycket vaktig.
Har inget täckhår dvs det sträva ytterstråna.
Dålig päls
Har haft en blödning i ryggmärgen som kan ha orsakats av ett bråck eller ev. propp.
Röntgen höft 1:a (oläslig siffra/YK) 2:a B
Röntgen armbåge: 1:a 0 2:a 1 3:a 1
Röntgen pga inträde till utbildn (kan inte tyda utbildningen) ej ok pga röntgen. TRIST!
Dålig päls, brun underull och mycket mjuk päls.
Han hade sporrar på baktassarna med dessa togs bort när han var liten.
En extra sporre bak
Tveksamt temperament!
Stort underbett och vriden underkäke, ytterligare ett syskon i samma kull med samma problem
Kryptokid
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Kommentar, frisvar:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

En ljus framklo
Öronen stod upp när vi fick henne. Vi tejpade dem men det hjälpte inte, de åkte upp efter ett tag.
Hon ser väldigt pigg ut så här, fast många tror det är en skotte.
Blåsljud på hjärta, ovanlig variant
Något hög för sin ras
Tandlossning
Lyfter ett bakben och springer på "tre ben". Försökt reda ut hos veterinär flertalet ggr. Det kommer
antagligen från ryggen.
Är för liten, är en minidvärgschnauzer. Alla/många undrar vem och var man kan köpa en sån liten
och söt hund.
Op. högerhöftled pga legpertes sjukdom 2007
Dubbla spenar längst bak ena sidan.
Spröda klor
Vågigt hår, mjukt ej lämpligt till trimning.
Njursjukdom som medicineras livet ut. Inga problem!
Lite hjulbent
Sporre på båda bak som lätt togs bort som valp
Vet ej om medfött... Hyperlipidemi
Vet ej om det beror på något medfött. Hon har haft många öroninflammationer
Tandlossning
Han har övergångskota och därför lindrig spondylos l7-SI. Han är något sned i en ländkota,
osäkert om det är medfött eller förvärvat.
En tand sitter snett.
Sneda hörntänder
Pollen, hästallergi, tål ej ris. Medicinerar året om. Specialfoder, specialschampo
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Fråga: Är din hund försäkrad?
Alla
1%
1%

Ja

Nej

98%

Fråga: I vilket försäkringsbolag?
Alla

4%
1%
20%
35%

12%

Agria
Folksam
If
Länsförsäkringar
SveLand
Annat bolag…
Ej besvarad

28%

I
Annat: Svensk Djurförsäkring
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Fråga: Om din hund fått behandling för sjukdom, har utbetalning skett från
försäkringsbolaget?
Alla
45

42

40
35

31

30
23

25
20
15
10
4

5
0
Ja

Nej

Ej aktuell, har ej fått
behandling

Ej besvarad

Fråga: Anser du att din hund är fullt friskt?
Alla

9%
7%

Ja
Nej
Ej besvarad

84%
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Fråga: Är din hund trimmad eller klippt?

%

Alla

90

84

80
70
60
50
40
30
18

20
10

2

0
Trimmad

Klippt

Vet ej

Fråga: Har din hund mycket underull?
Alla

5% 4%

43%

Ja
Nej
Vet ej
Ej besvarad

48%

46

Fråga: Är du medlem i SSPK?

2%
15%

Ja
Nej
Ej besvarad

83%

Fråga: Har du fått någon information från rasklubben (DvärgschnauzerRingen)?

7%
13%

Ja
Nej
Ej besvarad

80%

Fråga: Om du svarat nej, vilken typ av information skulle du vilja ha?
§
§
§
§
§

Aktiviteter, trimkurs
Upp till mig själv - köpa kamningsbroschyren
Mer kring problemen som t.ex. kastrering är behövlig (vanligt) och även pälskvalitet.
Urinproblemen har tagits upp.
Har ej varit intresserad av att ställa ut henne pga. epilesin. Tycker ej att jag saknar något. Fått
tidning tidigare, tyckte då att den var bra.
Om det finns någon gång som man kan få träffa andra hundägare + hund för att byta erfarenheter.
Här i Skåne då.
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Fortsättning, fråga Om du svarat nej, osv…
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ingen direkt som nybliven dvärgschnauzerägare skulle uppskatta ett välkomstbrev från klubben
om klubben och dess mål. Att kunna se "Svensson hundägaren"
Är ej intresserad
Information om utställningar, aktuella rön, bra råd och tips.
Mer info önskas ang. t.ex pälsvård och vem som ger "trimkurs", beskrivning info om mentaltest,
frågor/svar från dvärgschnauzerägare, om daglig skötsel och dylikt, råd om träning mm.
Uppfostringsinformation, hur hård man ska vara mot en liten hund, var det finns utställningar.
Var det fanns ngn trimmare, det står ju på hemsidan men långt ifrån alla. Är alla välkomna att
skriva på, eller gäller det bara uppfödare?
Men jag fick själv be om den fast vi var registrerade hos SKK. Hade ingen kännedom om att jag
borde fått bladet under 2 år.
Vet ej, kanske om klubbens utställningar.
Om det går att trimma hunden fastän hunden är klippt en gång.
Vet ej
Försöka fång upp nyblivna hundägare. Ge mycket information om vad klubben gör.
Kanske en broschyr som visar hur man trimmar och klipper, eftersom det är en dyr utgift på ett år.
Lite mer info om just dvärgschnauzer med badning och kloklippning t.ex.
Om problem skulle uppstå, bra att kunna få info
Om artliga sjukdomar
Vet ej
Allmänt om schnauzer, frisk, sund och medfödda sjukdomar och forskningar
Kan söka informationen själv vid behov
Kan söka själv vid behov
Om aktiviteter i närheten och information om rasen
Fast Bladet kommer ju och är en bra tidning. Sen finns ju Internet.
Rasfakta och det ska vara information hur rasen till vardags är och inte hur man som uppfödare
önskar att den ska vara.
Om man kan vara med enbart i dvärgschnauzerringen. Har lämnat SKK efter 35 år. Finns lite för
vanliga hundägare.
Mer info för vanliga hundägare - uppskattar promenaderna men gör en frågespalt + skicka Bladet
oftare. Uppmuntra aktiviteter i Stockholmsområdet.
Pälsvård, trimning, praktiska tips för rasen, kunskap om rasegenskaper etc.
Jag är intresserad av förebyggande avelsfrågor.
Tips! När klubben får ny medlem - ta gärna kontakt och inventera om intresse finns för t.ex ny
medhjälpare vid aktiviteter
Årsmöte, träffar, utställningar, MH - platser och tider
Gick själv in på hemsidan och kollade. Var intressera av vad som händer i Norrland.
Om jag kan vara med i endast SSPK och gå ur SKK.
Saknar ett forum där man kan få diskutera med andra schnauzerägare. Det fanns tidigare men är
tydligen borttaget?
Bra med information om rasen, typ urinsten.
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Fråga: Vilka förväntningar har du på din rasklubb (DvärgschnauzerRingen)?
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§

§
§
§
§
§
§
§

Gärna tätare utgivning av medlemsbladet med info
Önskar trimningskurs nära Östersunds-området
Aktiviteter tidning info
Att en styrelse inte sitter för länge utan att nya idéer får komma in.
Jag tog för ett år sedan över tiken från kenneln. Önskar veta om sjukdomar - ha någon att fråga.
Att de besvarar de frågor man ställer via e-post. Samt ordnar andra aktiviteter än utställning o
dyl.
Att se till att uppfödarna tar sitt ansvar.
Jobbar för rasens bästa, för seriös uppfödning och bevarande av rasen; helst med en god mix av
exteriört - och mentalt arbete
Fortsätta det bra arbete som redan görs. Uppmuntra till avel på rastypiska och aktiva dvärgar, så
att rasstandard- och egenskaperna består. Allt för "agressiv" eller skygga individer måste inte gå i
avel även om de är snygga= 1:a på utställning
Saklig informativ gemenskap, aktiviteter
Bra med kurser!
Att den hela tiden ska främja och se till rasens bästa
Att kunna få råd av avelsrådet
Har inga förväntningar men hade velat veta lite mer om tandlossning som tydligen är ganska
vanligt förekommande.
Att få fortskridande information om vad som händer inom rasen gällande sjukdomar mm. Att
klubben försöker hålla koll på ärftliga sjukdomar så dess inte förs vidare
Att få fortskridande information om vad som händer inom rasen. Gällande sjukdomar mm. Att
klubben försöker få koll på ärftliga sjukdomar så dessa inte förs vidare.
Råd och tips, information om tävlingar
Att de på allvar tar hand om sjukdomar och mentalitet/Ras och är öppna om dvärgarnas ev.
problem
Jag tycker ringen redan gör mycket för sina medlemmar, med uppfödarträffar, cupen, ras mm.
Se till att rasfrågorna drivs/bevakas. Företräda uppfödarna/ägarna.
Fånga upp "vanliga" medlemmar, lokala aktiviteter. Årsmöte med föreläsare. Mindre inbördes
beundran - stötta, hjälpa, heja på alla medlemmar
Mer/fler aktiviteter för oss "vanliga" medlemmar utspridda över landet.
Mindre inbördes beundran - försök fånga upp "vanlig" medlem, Årsmöte med föreläsare - Memea
Mohlin var toppen.
Jag tycker det är bra som det är nu.
Att ni fortsätter att informera om rasen och arbetar för rasens välstånd. Jag förväntar mig att ni
undersöker specialfodret för DVÄRGSCHNAUZER: Royal Canin Breed Health Nutriton "Miniature
Schnauzer 25 Adult"!! Bl a motverkar det uppkomst av urinsten och tandsten!! Min hund har blivit
ännu piggare och pälsen finare - men vi kan ju utreda detta objektivt och sedan informera vad Ni
kommer fram till
Saknar aktiviteter och trimkurser
Det handlar mycket om utställning men mindre om "vardagsproblem" vilket märks när man pratar
med andra ägare under våra dvärgschnauzerpromenader. Mitt problem med början till urinsten
löstes med hjälp av att ej ge torrfoder vid varmt väder el. när hunden äter sämre t.ex. vid
skendräktighet/löpning. Även deras intolerans med andra hundraser pratas det en hel del om.
Jag tycker att det informeras ok, att det som inte kan följas upp av olika anledningar beror ju på
den enskilda individen. Var finns aktiveringen i Skåne?? Död?
Fortsätt jobba, ni är duktiga..
Inga speciella, tycker den är bra nu
Att aktivt jobba för rasen. Ha mycket lättillgänglig information för medlemmar. Ordna intressanta
aktiviteter. (Tycker att allt uppfylls idag:-))
Att den skall vara engagerad i rasens välbefinnande & sprida information till medlemmarna.
Att gå någon lydnadskurs och trimkurs. Är anmäld till trimkurs i september 09
Tycker det fungerar bra.
T.ex. att fixa trimkurser (har ännu inte gått någon). Sedan känns det som det är en klubb mest
inriktad på avel, för kennlar. Att hemsida är uppdaterad ofta och mer aktiv, det känns som om det
aldrig händer något nytt, lite "trött" sida.
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Fortsättning, fråga: Vilka förväntningar har du på…
§
§

§

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§
§
§

Att de ska fortsätta göra bra reklam för vår ras!
Blev överraskad att ingen visade något större intresse över att få information ang. när jag ringde
om att hunden fått diagnos epilepsi. Detta borde dokumenteras av uppfödare samt ev. fler i
kullarna som blivit sjuka. Varken uppfödare eller rasklubb var intresserade, hur kan man då bli
bättre.
Att man arbetar för en frisk, sund och mentalt stabil ras. Samarbete mellan rasklubb & uppfödare
med "öppna kort" om de problem som finns inom rasen. Framför allt mentaliteten är ojämn från
lugna/stabila till reserverade/skotträdda. Mycket skälliga hundar överlag.
Att de ska ordna olika föreläsningar, inte bara om rasen, ta del av medlemmars kunnande, skicka
mejl om viktig info, inte bara ordna saker i Got el Sthlm
Bara träffas hade varit roligt
Fortsatt bra läsning och information genom Notisbladet.
Jag anser att rasklubben jobbar mycket för rasens bästa, mer än många andra rasklubbar.
Dessutom är det en klubb där hundägarna medverkar mycket i det som arrangeras tycker jag.
Våga sticka ut i mängden, än så länge bra, aktiviteter i landet (inte bara (**kan inte tyda**)
kanske utveckla distrikt ombud som letar upp medlemmar i distrikt och har gemensamma
aktivering/information om träffar för både hundar och hundägare. Information om trimning och
pälsvård - kurser
Tråkig info i tidningen som skickas ut
Utbildning både för vanliga hundägare och uppfödare
Att man blir uppdaterad regelbundet vad som händer och sker inom rasklubben.
Få fortlöpande information om rasens utveckling
Att man har en öppen dialog vad det gäller genetiska sjukdomar. Att ta tag i genetiska sjukdomar
i tid, innan dom går ur händerna.
Bra avelsetik! Att den fungerar ungefär som den gör nu. Sprider bra information och trevlig
hemsida - kul med uppdaterade tävlingsresultat och bilder. Skulle det vara möjligt att ha en lista
på bra och avelsgodkända hanar att kolla tiken mot?
Mer aktiv, tätare utgåvor, frågor/svar från andra ägare. Tips träning, pälsvård, hur komma i
kontakt med trimmare mm.
Mer aktiv rasklubb önskas - det är svårt för oss som bor på landsbygden att delta i en
klubbverksamhet, men en rasklubb kan ju ge annan användbar info.
Se till att få god psykhälsa hos dogsen inte acceptera glidningar från Svart/Silver mot Svart/Vit
och mycket stora tikar/hannar som överstiger mankhöjd blir vinnare istället för 6-7kg.
(Lite svårt att tyda texten, not av YK)
Skulle vilja ha mer info om aktiviteter, promenader samt om sjukdomar man ska kontrollera,
förebygga.
Verka för friska och sunda hundar, stötta uppfödare
Det ni gör, som denna enkät. Info om avel, sjukdomar. Anordna aktiviteter, utställningar,
utbildningar.
Information! Lite fler MH tester, inte bara i storstadregionerna.
Eftersom jag är passiv medlem har jag inte så stora förväntningar. Tycker att "Bladet" är en bra
info kanal
Att den bidrar till att de hundar som föds blir friska med gott temperament samt att upplysa
valpköpare om att hundarna måste trimmas - denna enkät är ett utmärkt initiativ liksom de MH
tester som genomförs.
Att det är en klubb alla känner sig välkomna till och att vi gör saker tillsammans.
Den ska informera om sånt som är viktigt att veta om rasen, typ sjukdomar och genetiska
defekter. Också upplysningar om var trimmare, veterinärer, djursjukhus och dylikt finns (Jag har
haft mycket nytta av hemsidan)
Snabbare hantering av olika ärenden!
Hålla mig uppdaterad om allt som rör hundrasen. Lite artiklar med ägare, kanske lokala. Träffar
med andra ägare, är min första schnauzern känner ej så många.
Önskar anmälningsplikt på defekter för att förhindra spridning av dåliga gener.
Mer aktiviteter för vanliga "snuzrar" på fler orter. Bor i Skåne nu och där finns inte mycket!
Att dom är till för den enskilde medlemmen
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Fortsättning, fråga: Vilka förväntningar har du på din rasklubb
§
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§
§
§
§
§
§
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§
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§

Att det skulle ordnas trimkurser norr om Skellefteå, både utställnings. och vardagstrim. Gärna ett
par ggr per år. Även MH-tester skulle vara bra
Få samlad kunskap om rasen, trimtips.
Mindre om utställning. Mer om den mentala biten.
Fortsatt arbete för vår ras!
Fortsätta lägga ut info på hemsidan. Se till att få ordning på medlemsregistret så medlemmarna
får det de ska ha.
Fortsätta som nu. Kanske en "livligare" webbsida.
Fortsätta anordna aktiviteter av typen promenader, Cupen m fl. Då man kommer samman med
andra dvärgschnauzerägare och om möjligt utöka antalet sociala dvärgschnauzermöten
Aktuell rasinformation. Ordna utbildningar t.ex. ringträningar.
Att tillvarata "dvärgarnas " intresse. Att hålla hundägarna och medlemmarna informerade om
"dvärgarnas" utveckling mm; avel.
Information om tävlingar ock olika träffar, råd och tips.
Att få allround-info om rasens alla hundägare. Är inte utställningsintresserad.
Att verka för rasens bästa!
Bra information till hundägare angående häls, pälsvård, aktiviteter mm. Forum för uppfödare för
bästa samarbete och vidareutveckling/utbildning (och ha kul :-) )
Ordna lokal verksamhet, träffar, ringträning, skötselkurs, trim, prov agility träff. Blad med info om
allt kring hund.
Är hittills mycket nöjd med rasklubben.
Att anordna aktiviteter. Arbeta för rasens bästa
Att dom arbetar för sunda hundar
Håller koll på att dvärgschnauzern förblir en sund och frisk ras
Information som kan vara hund och ägare tillgodo
Ny medlem - vet ej än
Att den arbetar för att hålla rasen sund och hög standard på svensk avel.
Att de ska verka för att hålla rasen sund samt att hålla svensk avel på hög nivå.
Att den ska verka för att få fram friska och sunda dvärgschnauzer. Gärna få tips och råd om
träning och skötsel.
Bra med denna enkät, då vi själva försök uppmärksamma problemet med urinsten inom rasen.
Bra informativ rasklubb där man kan få svar, ge svar och råd samt positiva, negativa upplysningar
mm
Fler aktiviteter i hela landet. Information om hur det går för hundarna på utställningar, prov, MH
mm. Trim information mm Pälsvårdstips - produkter - vad får man använda till utställning osv. När
och hur kan man göra MH. Hur fungerar det mm
Olika kurser, ex trim och aktiviteter i närheten av Eskilstuna, Sörmland eller Mälardalen
Ordna trimkurser, träffar, promenader mm inte allt för långt bort. Vet att det finns ett antal
dvärgschnauzer i Eskilstuna med omnejd. Västerås är det inte för långt till.
Att man bemödar sig om att svara på brev t.ex. vilket jag varit med om att man inte gjort.
Att man svarar på brev t.ex., vilket jag varit med om att man inte gjort
Att komma tillrätta med urinstenen
Att komma tillrätta med urinstenen
Den uppfyller mina förväntningar idag.
Att Cupen anordnas varje år helst i Degerfors
Lite mer information om vad som händer på utställningar, bättre uppdaterad hemsida. Skriv
datum på artiklarna mycket gammalt ligger som man kan ta för aktuellt
Vill ha mer info beträffande olika kurser och fortbildningskurser.
Info om Schnauzerns sjukdomar, lite av varje som ni skriver om idag. En ösnkan att ni någon
gång har utställning lagd i Östergötland.
Att flera hundar MH.as och MT:as
De uppfyller mina förväntningar.
Jag tycker rasklubben är mycket informativ och är mycket nöjd.
Att de ordnar trimkurser bl.a.
Att vi fortsätter det arbete vi gör, med avel och hälsa
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Fortsättning, fråga: Vilka förväntningar har du på din rasklubb
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Att DS.ringen är ärliga och säger både fördelar och nackdelar om rasen. När någon valpköpare
ringer och vill veta hur rasen är och inte bara säger de goda egenskaperna och att hundarna blir
det man gör dem till . För blir det då en ovanligt skällig individ så går det ju detta ut över hunden.
Att rasstandarden följs och att det inte avlas på fel hundar.
Tillvarata mina intressen. Anordna kurser och föreläsningar. Vidfrågor, så önskar jag svar, vilket
jag har fått. Bästa klubben. Jag tycker att utställning ska vara på lördag (Cupen) många reser ca
50 mil enkel resa, då är söndag en bra resdag. Mycket snålt med priser på Cupen!
Mer aktiviteter för vanliga ägare.
Att dom fortsätter att vara så proffsiga som dom är.
Jag skulle gärna vilja att man hade lite träffar då och då. På lite olika ställen i landet, från norr till
söder.
Det är bra som det är. Ni gör ett bra jobb som orkar för detta är ju ändå x.tra arbete; ansvar att
göra fritiden som är helig för dygnets timmar är ju ändå bara 24 timmar.
Belys hälsoproblem och aktivt diskutera sådant. Vet att problemen egentligen ligger på
uppfödarna/hanhundsägarna, men det är mycket viktigt att det ändå belyses av rasklubben, inga
strutsa här TACK!
Värna om rasen, stor uppföljning på hälsa och verkligen driva frågor om hälsoproblem.
Intressanta artiklar, foto, information osv.
Skulle vilja veta lite mera lokalt vad som händer t.ex. här nere i Skåne
Att uppleva att klubben också bryr som om vi vanliga hundägare som inte ställer ut. men har
rasrena dvärgar.
Alla förväntningar är uppfyllda, en alldeles utmärkt tidning.
Cupen bör inriktas mer på hundägarna, valpkurs, socialträning, trimning, pälsvård, sjukdom +
utställning
Aktiviteter i Uppsala bl.a. Hundutställningar
Är nöjd när bladet kommer, står mycket matnyttigt. Sedan har jag en toppenuppfödare som lärt
mej massor och är klok när något dyker upp som jag vill ha svar på
Vet ej ännu vilka då jag ej varit medlem länge nog.
Att avla på friska hundar med god mental status
Att ni/vi arbetar för friska sunda hundar
Kul med möjlighet till ett kontaktnät med andra dvärgschnauzerägare som tränar/tävlar sin hund.
Jag skulle även kunna tänka mig att hjälpa till vid ngt dylikt.
Rasklubben fungerar bra! så har vi en sådan trevlig och engagerad ordförande.
Vi har en bra rasklubb.
Jag tycker att rasklubben fungerar bra.
Öppenhet - en åsikt är "bara" en åsikt.
Öppenhet om rasen, att vi kan föra fram våra åsikter utan att det ska tolkas som angrepp på
någon speciell person/kennel.
Arbeta för ett sunt avelsarbete. Informera om rasen.
Informera om rassjukdomar. Skötsel information. Valpinformation. Utställningar och resultat.
Att få ovanstående information i god tid.
Gärna tips på; bra redskap vid pälsvård, aktiveringsleksaker
Lite mer info om olika hundaktiviteter, hundvård i hundens unga år
Skriva om lokala tävlingar i Dalarna, som inte gäller "avelsdjur". Det vore kul att få bedömning på
karaktären för hunden.
Att de jobbar för rasens bästa.
Fortsätta med sitt trevliga arbete. Lite kurser typ som man kan göra med hunden.
Fortsätter med sitt trevliga arbete. Skulle vara trevlig med lite kurser
Anordna kurser/träning. Vara lättillgängliga, svara på frågor om rasen.
Som ny hundägare vill jag ha tips och råd på hur man kan dressera hunden samt om det finns
några speciella karaktärsdrag som man bör vara observant på.
Alla mina vänner, grannar , andra hundägare sätter högsta betyg på min hund. Han är kärvänlig
skäller aldrig
Att man som nu informerar om rastypiska saker både + och -. Håller kontakt med medlemmarna.
Anordna egna MT eftersom vi inte får komma med på SBK enligt korningsdomarna. Enbart tillåtet
för bruksraser.
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Fortsättning, fråga: Vilka förväntningar har du på din rasklubb
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bevaka eventuella avarter inom avel hos uppfödare. Uppmuntra till olika aktiviteter genom
artiklar. Tips och anordnade av olika typer av aktiviteter.
Vet ej. Jag är ny medlem men att rasen inte avlas sönder.
Att ordna aktiviteter för oss "vanliga" hundägare som inte ställer ut i första hand.
Månadspromenaderna som två privatpersoner ordnar är jättetrevliga. (I Stockholm)
Jag är nöjd med den information jag får genom Notisbladet, Bladet och Hundsport.
Den är bra som den är.
Att fortsätta arbetet för en sund, glad och trevlig ras.
Vill ha info om hyperlipidemi som enligt veterinär är rastypiskt. Att de jobbar för att minska
hälsoproblemen i rasen
Att de jobbar för att minska hälsoproblemen i rasen - urinsten och hyperlididemi t.ex. Våra första
två DS fick urinsten, hoppas att den här tredje slipper.
Att verka för att aveln är så sunds som möjligt. Avla ej bara på utseende, viktigast är
mentaliteten.
Att ni fortsätter att jobba som ni gör med fokus på hälsa och mentalitet. Ni gör ett mycket bra
jobb!
Att ni fortsätter att kontrollera/säkra aveln på denna helt fantastiska ras. Dvärgschnauzer är
toppenbästa!
Att jobba för att behålla hälsa och temperament, informera
Uppfyller det mesta
Uppfyller det mesta
Att stötta och informera för att bevara en frisk och underbar ras.
Tycker dom uppfyller det mesta
Stora förväntningar eftersom man har dvärgschnauzer. Att man kan vända sig dit om man har
frågor om rasen. De skall kunna sin sak om rasen.
Stöd & support i frågor om rasen och dess utveckling. Aktivitetssammankomster inte bara
utställningar. Utbildningstillfällen för uppfödare på västkusten.
Stora förväntningar eftersom man har dvärgschnauzer. Att man kan vända sig dit om man har
frågor angående rasen. De skall kunna sin sak om rasen.
Info om rasen, vad som händer inom schnauzervärlden. Försäljning av schnauzerprylar. Tips &
råd!
Försök att tänka på oss uppe i Norr. Vi gillar också aktiviteter. Vet att vi alla måste dra vårt strå till
stacken för att det ska bli aktiviteter.
Att de främjar rasen och arbetar för att hundarna ska vara så friska som möjligt. Både fysiskt och
mentalt. Den mentala biten är otroligt viktig den också.
Trevligt att lösa medlemstidningen! Ser gärna att gemensamma hundpromenader ordnas!
Verkar för rasens bästa. Undvik "utseendeavel". Annordnas fler aktiviteter-kurser mm.
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BILAGA B

Sammanställning av mätning för perioden 2007-2008 för Dvärgschnauzer
Publicerat i Notisbladet nr 3/2011

Under åren 2007 och 2008 har rasen Dvärgschnauzer haft obligatorisk mätning. Mätningen
är beslutad av Svenska Kennelklubben (SKK) efter önskemål från rasklubben. I
Dvärgschnauzerringens rasspecifika strategier RAS finns mätning med som strategi/åtgärd
under kapitlet Exteriör.
”Styrelsen ansvarar för att åstadkomma mätning – samt notering av storleken i kritiken - av
våra hundar vid SSPKs officiella utställningar.”
När SKK fattar beslut om mätning så omfattas samtliga officiella utställning vilket följer
avelskommitténs ursprungsförslag i RAS, det vill säga obligatorisk mätning ska gälla både SKK
och SSPKs officiella utställningar. Mätperioden som SKK beslutade om omfattade perioden
2007-01-01 till och med 2008-12-31.
Medelvärde och medianvärde
För att undvika extremvärden har vi räknat fram både medelvärde och medianvärde.
Resultaten presenteras i bifogad tabell per färg, kön och totalt för rasen totalt. Medianen
kan i vissa fall ge en bättre bild av vad som är ”normalt” än vad ett medelvärde kan, speciellt
om man har ett fåtal mätvärden som kraftigt avviker från de andra. Det innebär att en hund
som är mätt en gång till 34 cm och en gång till 38 cm och fyra gånger till 35 cm så blir
medianen 35 cm.
Erfarenheter för framtiden om det blir aktuellt igen med mätning
• Utse en i styrelsen som är ansvarig för att följa upp att mätresultat publiceras på SKKs
hunddata och som sköter kontakten med berörda klubbar för eventuella
kompletteringar av mätresultat.
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•

Att tillskriva samtliga länsklubbar och påminna om obligatorisk mätning för vår ras
inför varje utställning.

Tillvägagångssätt
Varje utställning där arrangören har redovisat mätresultat finns med i sammanställningen.
Det innebär att samtliga hundars mätresultat, oavsett hur många gånger de är utställda,
finns med. Exempel, en hund som är mätt på 10 utställningar har med samtliga mätresultat i
underlaget och så är det uträknat ett medelvärde och medianvärde.
Mankhöjd för Dvärgschnauzer
Mankhöjd för hanhundar och tikar: 30-35 cm. Fel: mankhöjd som över- eller underskrider
den i standarden föreskrivna med upp till 1 cm. Allvarliga fel: mankhöjd som över- eller
underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 1 cm men mindre än 2 cm.
Diskvalificerande fel: mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna
med mer än 2 cm.
Resultat för rasen totalt
Medelvärdet och medianvärde är detsamma för rasen totalt 34,1 cm baserat på 1 308
individers samtliga mätresultat. Att medelvärdet och medianvärdet hamnar inom
rasstandardens mått för mankhöjd 30-35 cm förklaras när man tittar på resultaten uppdelat
på kön. Kort sammanfattat, hanarna är generellt stora och den totala sammanställningen har
“räddats” av att tikarna är generellt mindre.
Hanarnas medianvärde och medelvärde ligger på 35,2 cm och ska jämföras med
rasstandardens mankhöjd som är mellan 30-35 cm. Totalt ligger 53 procent av hanarna inom
30-35 cm vilket kan jämföras med tikarna där 97 procent ligger inom 30-35 cm. Att så många
tikar hamnar inom 30-35, 97 procent innebär att de “räddar” statistiken totalt då hanarna
bara hamnar på 53 procent.
Mest intressant är det givetvis att se statistiken nedbruten på färg. Peppar/salt hanar ligger
48 procent inom 30-35 cm. 33 procent av peppar/salt hanarna ligger mellan 35-36 cm och 17
procent mellan 36-37 cm. 94 procent av peppar/salt tikarna ligger mellan rasstandardens
mankhöjd 30-35 cm.

Annelie Finnebäck
Dvärgschnauzerringen
Augusti 2011
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BILAGA C

Försäkringsbolagens Sjukdoms och Skadestatistik för Dvärgschnauzer - november
2009.
AGRIA
Statistiken bygger på utbetalda försäkringsbelopp, alltså sjukdomar och skador där vården
kostat mer än självrisken och avser åren 1995-2002.
Statistik från åren 2003-2006 kommer att färdigställas under hösten 2009 och våren 2010.
Risk 1995-1998
1999-2002
1995-2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Urinsten
Pyometra
Gastroenteritis
Traumatic Injuries Ski
Skin Tumour
Mammary Tumour
Clawn Break
Vomiting
Lame
Disk Hernia

11.
12.
13.
14.

1.42%
1.62%
1.06%
0.68%
0.54%
0.56%
0.56%
0.53%
0.32%
0.54%

1.85%
1.55% ( 3.27% tikar)
1.10%
0.88%
1.01%
0.64%
0.64%
0.65%
0.64%
0.33%

1.63%
1.58%
1.08%
0.78%
0.60%
0.60%
0.60%
0.59%
0.48%
0.44%

Acute Anal Sack inflam.0.24%
Pyoderma
0.39%
Digestive Disease
0.39%
Vomiting &Diarrhoea 0.23%

0.58%
0.42%
0.38%
0.45%

0.41%
0.41%
0.39%
0.34%

15. Outher Ear infl/Infect. 0.28%

0.36%

0.34%

16. Signs of Disease,

0.20%

0.38%

0.29%

17. Caesarean

0.27%

0.31%

0.29%

18. Itching

0.15%

0.43%

0.29%

19. Polydipsia/ Polyuria

0.21%

0.35%

0.28%

20. Renal Disease

0.28%

0.28%

0.28%

Anm.1. Urinsten som är nästan 2%, innebär att av 100 hundar så kommer det årligen in 2
stycken för veterinärvård som innebär att försäkringsbolaget betalar ut försäkringspengar.
Om vi baserar på ca 1.500 registreringar per år så innebär det ca 15*2=30 hundar per år.
Här ligger dvärgschnauzer skyhögt över alla andra raser. Urinsten beror i grunden på att
hunden inte kan tillgodogöra sig maten på ett korrekt sätt.
Anm.2. Eftersom Pyometra (livmoderinflammation) är något som tikar får, så får 3.27%
av alla tikar denna sjukdom. Om vi säger att hälften av vår ras är tikar så drabbar det
årligen ca 3.27*750 hundar= 245 dvärgschnauzertikar årligen.
Anm.3 Eftersom den mittersta kolumnen avser de senaste åren i Agrias statistik är den
kanske den intressantaste att titta på. De andra kolumnerna är intressanta för att se
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ökningar och minskningar genom åren. De vanligast förekommande är markerade med
röd text ovan.

Anm.4. Om man vill veta vilka sjukdomar som är speciellt allvarliga i vår ras måste man
även jämföra hur pass vanligt förekommande dessa sjukdomar är i alla andra raser (se
nedan). Då kan man konstatera att Livmoderinflammation är den vanligaste sjukdomen i
väldigt många raser medan Urinsten verkar drabba dvärgschnauzer i synnerhet. Likaså
hamnar olika magsjukdomar under olika namngrupper men slår man ihop dessa grupper
ser man att just magåkommor är väldigt vanliga hos dvärgschnauzer. Vi talar då om
magsjukdomar som inte kan behandlas på egen väg utan måste behandlas av veterinär,
oftast med insättning av dropp.
Anm.5 Vidare kan vi konstatera att olika sjukdomar har olika mycket med arv att göra
medan andra tex. traumatiska Skador mer handlar om otur.

De 10 vanligaste sjukdomarna hos alla raser sammanslaget är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Livmoderinflammation
Hudtumör
Juvertumör
Öroninflammation
Traumatiska Skador hud (skärsår, bitsår,slitsår, sticksår etc)
Gastroenterit
Hälta
Pyodermi
Akut Tonsillit
Akut Analsäcksinflammation
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IF Försäkringsbolag
Statistiken avser åren 2005-2008 och är uppdelade på de olika färgvarianterna.
Under dessa år har skadefrekvensen legat på 11% för de peppar och saltfärgade och
12% på svart och svart och silver medan de vita har haft 7% skadefrekvens. Detta
innebär att dvärgschnauzern ökat från att ligga strax under genomsnittet till strax
över genomsnittet i kostnader för försäkringsbolaget.
De vanligast förekommande sjukdomarna hos:
Peppar och Salt
Antal dvärgschnauzer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pyometra (livmoderinflammation)
Hälta
Dystoki (förlossningssvårigheter)
Hud
Mage (kräkningar)
Urinsten
Mage (akuta inflammationer)
Mage (diarré och kräkningar)
Mage (blodiga diarréer och kräkningar)
Juvertumörer

20
16
14
13
12
12
11
10
10
10

Svart

Antal dvärgschnauzer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

34
28
27
26
22
19
15
13
11
10

Urinsten
Mage (kräkningar)
Pyometra (livmoderinflammation)
Mage (diarré och kräkningar)
Dystoki (förlossningssvårigheter)
Klokapselbrott
Mage (akut inflammation)
Hälta
Trampdyna/hud
Mage (diarré)

Svart/silver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pyometra (livmoderinflammation)
Mage (kräkningar)
Urinsten
Hud Neoplastisk
Dystoki (förlossningssvårigheter)
Mage (diarré och kräkningar)
Trötthet, håglöshet
Trampdyna/Hud
Mage (Akut inflammation)
Juvertumör

Vita
1.
2.
3.
4.
5.

Hälta
Mage (diarré och kräkningar)
Klåda/Hud
Pyometra (livmoderinflammation)
Urinsten

Antal dvärgschnauzer
40
31
30
22
20
17
14
12
11
11

Antal dvärgschnauzer
4
4
3
3
3
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Hos IF kan man konstatera att det är betydligt fler fall som får livmoderinflammation hos
svart/silver än hos peppar och salt 40 fall mot 20 hos p/s och 27 fall hos svart.
Urinsten har förekommit i 12 fall hos P/S medan svart har haft 34 fall och svart/silver 30 fall,
under en fyra års period.
Magrelaterade sjukdomar på Tio i Topp listan har förekommit i 43 fall hos P/S, 79 fall hos
svart och 59 hos svart och silver.
Det förefaller också som om sjukdomarna hos P/S är mer utspridda på olika sjukdomar medan
frekvensen är högre på de tio vanligaste sjukdomarna hos svart och svart och silver.
128 förekommande fall hos P/S på Tio i Topp listan medan svart hade 205 förekommande
fall och svart/silver hade 208 fall.
De vita är så pass få i sina registreringssiffror och har heller inte fler än 17 fall bland de 5
vanligaste sjukdomarna.
De övriga färgvarianterna är dock relativt likartade i sina registreringssiffror under ett större
antal år och kan därför jämföras med större rättvisa.
Antal försäkrade dvärgschnauzrar i IF under 2005-2008 : P/S – 3.992, Svart – 5.354,
Svart/silver – 5.540 samt Vita - 912 stycken.
Sammanställt från försäkringsstatistik av Maria Landergård i november 2009.
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