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1. Styrelse och funktionärer 
 

1.1 Styrelsens sammansättning 

Ordförande Helena Andersson Johansson 
Vice ordförande Frida Tjernberg 
Kassör (adjungerad) Lars Appelin 
Sekreterare (adjungerad) Sölvie Linder  
Ledamot Katarina Strömberg 
Ledamot Monica Andersson 
Ledamot Catharina Alwall Svennefelt 
Suppleant 1 Johanna Winejo 
Suppleant 2 Anna Rehnberg 
 

1.2 Arbetsutskott (AU) 

Helena Andersson Johansson, ordförande 
Frida Tjernberg, vice ordförande 
Katarina Strömberg, ledamot 
 

1.3 Övriga funktioner under verksamhetsåret  

Revisorer 
Maria Stellin (ordinarie) sammankallande 
Annelie Finnebäck (ordinarie)  
Åke Ericsson (suppleant) 
 
Valberedning 
Maria Landergård sammankallande 
Therese Egermark (1 år) 
Caroline Brodd (1 år) 
 
Valphänvisning 
Marie-Louise Schelin 
 
Omplacering 
Marie-Louise Schelin  
 
Cupenansvarig 
Frida Tjernberg 
 
Shopen  
Katarina Strömberg  
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Avelskommittén  
Monica Andersson (sammankallande) 
Marie Bäckström 
Maria Landergård 
 
Arbetsgrupp PRA 
Frida Tjernberg 
Bisse Falk 
 
Arbetsgrupp Katarakt 
Maria Hammarberg 
Petra Iwarsson 
 
Arbetsgrupp för övriga sjukdomar  
Åsa Lundmark 
Malin Oskarson 
 
Aktivitetskommittén 
Katarina Strömberg (sammankallande) 
Johanna Winejo 
Anna Rehnberg (tom september 2019) 
 
Arbetsgrupp för mentalitet 
Catharina Eneroth 
Eva Medin 
 
Lokalombud 
Johanna Winejo, Eskilstuna (sammankallande) 
Eva Medin, Västernorrland 
Marie Källström, Västmanland 
Bisse Falk, Dalarna 
Kerstin Nordbeck, Skåne 
Camilla Nilsson, Skåne  
Anette Rudelius, Gotland  
Helene Hjälmdahl, Blekinge  
Ann-Catrin Gröning, Trosa/Vagnhärad 
Anna Renberg, Hagfors 
Liz och Paul Hoffman, Västerås 
Jörgen och Anne Marie Arnstadt, Södra Stockholm  
Jennie Bergstrand, Umeå 
Maria Hammarberg, Södra Dalarna 
Emelie Jakobsson, Örebro 
Lena Norman, Småland 
Hannah Renefalk, Gnesta 
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Webbredaktion 
Marie-Louise Schelin 
 
Uppfödarregistret 
Marie-Louise Schelin 
 
Ansvarig utgivare för Dvärgschnauzerringens publikationer 
Helena Andersson Johansson 
 
 
2 Allmänt 

 
2.1 Medlemsantal 

Dvärgschnauzerringen har 928 st medlemmar vilket är 40 st färre än 2018 varav 824 st är 
fullbetalande, 39 st familjemedlemmar, 5 st valpköpare, 6 st ständig medlem, 15 st extra 
medlem och 25 st med dubbelt medlemskap. Ansvaret för medlemsregistret och utskicken 
var under 2019 Svenska Kennelklubben. 
 

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

2.3 Sammanträden 

Årsmötet hölls i Enskede 2019-02-17. Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen avhållit 13 
protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet. Varav 2 fysiska 
styrelsemöten i samband med en planeringshelg i april och en planeringshelg i oktober, 
övriga styrelsemöten har varit telefonmöten.  
 

2.4 Övrigt 

Dvärgschnauzerringen deltog med 12 delegater på SSPKs fullmäktige mars i Stockholm.  
 
3. Avelskommittén 

 
3.1 Allmänt 

Klubbens huvudsakliga kanaler för informationsspridning avseende avel och hälsa är 
uppfödar- & medlemsmöten, hemsidan, Facebook och uppfödarutbildningar.  
 
Avelskommittén har haft några fysiska möten och flera telefonmöten där vi diskuterat 
aktuella frågeställningar och kommentarer, från medlemmar, som inkommit. Kommittén har 
också diskuterat avelsrelaterade frågor i våra egna mail- och messagegrupper. 
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Marie Bäckström och Maria Landergård har deltagit på Avelsfunktionärskonferens i SKK:s 
regi. Maria Landergård har också gått på SKK:s föreläsning om ”Hjärtats sjukdomar på hund” 
 
Avelskommittén har arrangerat ett tvådagarsseminarium med Anders Rosell som föreläsare 
och det var mycket uppskattat. 
 
Den befintliga ögonpolicyn har återigen granskat och även kraven för valphänvisning.  
 

3.2 RAS (Rasspecifika strategier) 

Arbetet med att uppdatera RAS- dokumentet har fortsatt under 2019. Arbetet med att 
förankra och emotta synpunkter från dvärgschnauzeruppfödare i hela vårt land har pågått 
sedan förra året. I år har vi haft ett möte i Sundsvall. På mötet diskuterades förutom 
exteriöra frågor även olika sjukdomar, hur vi kartlägga dem och hur vi ska komma tillrätta 
med dem. Även rasens mentalitet och avelsstruktur/population diskuterades. Vi har även 
haft flera telefonmöten och mailkonversationer för att nå målet om ett färdigställande av 
dokumentet RAS. 
 
Att uppdatera RAS är ett mycket omfattande arbete, det ursprungliga RAS-dokumentet 
fastställdes 2007. En omfattande analys av alla tillgängliga data har genomförts, från SKK 
avelsdata, svar från enkäter och statistik från samtliga större försäkringsbolag. 
 

3.3 Mentalitet 

Gruppen har under 2019 bestått av Catharina Enerot och Eva Medin. Försök har gjorts att få 
in fler i arbetsgruppen utan resultat. 
 
Under året har styrelsen arbetat med att skapa riktlinjer för vilket uppdrag vår grupp ska ha 
och det har därför varit lite oklart exakt vad vi skall utföra. 
 
Gruppen har inkommit med synpunkter kring BPH till SKK under året. 
 
Gruppen har haft fyra telefonmöten, två under våren och två under hösten. En planerad träff 
fick ställas in på grund av sjukdom. 
 
Under 2019 har 25 dvärgschnauzer blivit och innehar känd mental status. Inget ekipage har 
valt att bryta. 53 dvärgschnauzers har genomfört BPH under 2019 vilket är en minskning från 
föregående år. Glädjande är, att under året har sex dvärgschnauzrar klarat både 
exteriörbeskrivning och mentaltest och därmed fått titeln ”Korad”. 
 
3.4 Rapport från PRA-gruppen 
Gruppen har under året bestått av Frida Tjernberg och Bisse Falk. Vi har under 2019 haft 
endast ett fall av PRA i Sverige. 
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Vi fortsätter samarbetet med Tomas Bergström på SLU i Uppsala genom samla in blod från 
drabbade individer.  
 
 
 
PRA-gruppen har fortsatt sitt arbete med att samla in information från ägare till hundar som testat 
om de bär på genen för PRA typ B. Detta sammanställs på en lista som finns publicerad på 
Dvärgschnauzerringens hemsida och uppdateras fortlöpande när vi får in rapport om nya hundar. 
 
 
Vi har under hösten tagit kontakt med de andra nordiska ländernas rasklubbar för att höra hur de  
arbetar kring testet för PRA typ B och om man kan få till en gemensam lista för de nordiska länderna 
och även om vi kan inleda samarbete klubbarna emellan. 
 
3.5 Rapport från Katarakt-gruppen 
Gruppen har under andra halvåret 2019 bestått av Maria Hammarberg och Petra Iwarsson. Vi 
kommer att fortsätta försöka samla in DNA-prover från hundar som insjuknat i total ärftlig katarakt.  
 
Kataraktgruppen har försökt att hitta lämpliga föreläsningar om ögats uppbyggnad och dess 
sjukdomar men utan resultat. Förhoppningsvis kommer det tillfällen till detta under nästa år.  
 
Under året har en hund insjuknat i total ärftlig katarakt. I övrigt ser det ut enligt nedanstående tabell: 
 

     Katarakt 2019  

Katarakt, total. Ärftlig 1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej 
ärftlig. 3 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. 
Ärftlighet kan f.n inte bedömas 3 

Katarakt, partiell cortex främre. Kraftig. Ärftlig. 1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. 
Genetisk betydelse okänd. 1 

Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig. 2 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej 
ärftlig. 3 

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. 
Ärftlighet kan f.n inte bedömas. 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej 
ärftlig. 3 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. 
Ärftlighet kan f.n inte bedömas. 1 

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. 
Ärftlig. 3 

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig, 
Ärftlighet kan f,n inte bedömas. 1 

Katarakt, partiell nukleus, kraftig. Ärftlig. 1 
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3.6 Rapport från gruppen för övriga sjukdomar  

Möten 
Vi har haft kontinuerlig kontakt i huvudsak skriftligen i gruppen Övriga sjukdomar. 
 
Försäkringsstatistik 
Enligt försäkringsbolagens statistik är de områden där dvärgschnauzer är över-
representerade i jämförelse med andra raser mag/tarm och nedre urinvägar. Underlaget är 
hämtat från Agrias omfattande rasstatistik Agria Breed Profiles som numer är uppdaterad 
tom 2016. 
 
Listor 
Det har uttryckts önskemål om att det borde finnas en officiell lista med sammanställning av 
hundar som är testade med de test som finns att tillgå för dvärgschnauzer, t ex MAC och 
Myotonia. 
 
Gallblåsebesvär 
Under året har det inkommit en del information om inflammerad gallblåsa hos 
dvärgschnauzer. Vi har sökt mer information i ämnet och gjort en sammanställning om 
sjukdomen och även beskrivning av symtom, som också kommer att presenteras på 
hemsidan. Enligt en tillfrågad veterinär är det troligtvis en underdiagnostiserad diagnos. Dvs 
att han trodde att det finns ett mörkertal med hundar där man inte hittat problemet. Han 
talade dock om alla raser och inte bara dvärgschnauzer. 
 

3.7 Genetisk variation 

Diagrammet nedan visar att inavelsgraden fortfarande minskar och nu ligger under en 
procent. Den största anledningen till minskningen av inavelsgraden är att vi har öppna 
stamtavlor sedan år 1998 som medger att man parar över färgerna och på så vis ökar den 
genetiska variationen. 
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             2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020      

  1,3 %    1,4 %    1 %    0,9 %    0,7 %    0,5 %    1 %    0,9 %    0,9 %    - 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 
 

 
 
 
 
 Kullar födda 
Fördelning parningar i %      2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  
 Upp t.o.m. 6,25%    221     247     210     249     249     252     233     230     216  
 6,26% - 12,49%    19     16     8     7     7     5     10     8     6  
 12,5% - 24,99%    1     2    0     2    0     1     1     1     1  
 25% -   0    0    0    0     1    0    0    0    0  
 

4 Aktivitetskommittén 
 

4.1 Cupen 

Även i år genomförde Dvärgschnauzerringen sin årliga inofficiella utställning, Cupen på Vilsta 
Camping i Eskilstuna. Utställning arrangerades traditionsenligt tillsammans med de andra klubbarna 
för schnauzer, pinscher och dvärgpinscher.  
 
Dömde gjorde Birgit Bischoff från Tyskland. 
  
Förutom vanliga utställningsklasser så gick det att tävla i “Bästa huvud”, “Bästa rörelse”, 
“Bästa par”, “Barn med hund”, “Junior handling” och “Kom som du är”.  
 
Vi hade tur med vädret, och fina sponsorpriser hade vi också! 
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Vi tackar alla som var med och bidrog denna trevliga dag och hoppas på ett stort intresse 
även 2020. Vi vill även framföra vårt varmaste tack till våra sponsorer.  
 
Aktivitetskommittén ansvarade för arbetande hundar under Cupen och höll inofficiella 
tävlingar i grenarna Rallylydnad, Agility samt Lydnad. 
 
För första gången kunde man vara med och tävla om BIW som ”Best in Work” vilket innebar 
att man startade i alla klasser och det totala räknades ihop. 
 
Vi hade inte tur med vädret denna dag men härliga tävlande och fina sponsorpriser gjorde 
vår dag! Vi tackar alla som var med och bidrog till denna trevliga dag och hoppas på ett stort 
intresse även 2020. Vi vill även framföra vårt varmaste tack till våra sponsorer. 
 
Resultat för vinnarna i Cupen 2019 redovisas separat i bilaga 4.  
 
 4.2 Arbetande hunden 
För den Arbetande hunden har det bildats en Aktivitetskommitté som har bestått av Katarina 
Strömberg och Johanna Winejo. Även Anna Rehnberg har ingått i gruppen till och med 
september 2019.  
 
Det som Aktivitetskommittén arbetat med under året har varit: 
 
Lokalombuden: 
Dvärgschnauzerringens lokalombud ligger under Aktivitetskommittén och vi arbetar för att 
utöka antalet lokalombud och få fler aktiviteter i de olika landsdelarna.  
 
Vi har tagit fram riktlinjer för lokalombuden, för att motivera till gemenskap genom träffar  
med aktivitet så som prova på dagar, föreläsningar och promenader. Vi har även avsatt en 
budget för Aktivitetskommittén och dess lokalombud. 
 
Flera lokalombud gick under 2019 ihop för att arrangera en prova på-dag i Fagersta, det var 
en mycket uppskattad och välbesökt dag som gav medlemmarna möjligheten att få prova på  
sporterna agility, rallylydnad, Nosework samt vardagsaktivering och enkla tips för att trimma 
sin hund.  
 
Det har även arrangerats promenader i ringens regi. 
 
Under året tillkom flera nya lokalombud och vid årets slut hade vi 17 lokalombud spridda 
över hela landet. 
 
Stockholms hundmässa: 
Vi ansvarar för Dvärgschnauzerringens monter, planering/byggande samt dekoration och 
även bemanning av denna. Vi har medverkat i Rasparaden med flertalet hundar och visat 
upp våra olika färger inom rasen. 
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Öppen träning  
Vi har ordnat öppna träningar i Rallylydnad i Stockholm. 
 
Vi arbetar även med att Dvärgschnauzerringen ska uppmärksamma de som tränar och tävlar 
med sina dvärgschnauzers, t ex genom uppmärksamhet på hemsida och Facebook. 
 
Rallylydnadstävling   
Vi har arrangerat en officiell rallylydnadstävling med dubbla starter i nybörjarklass samt kval 
till svensk hundungdoms tävling i samarbete med Agria, Agria Rallylydnadscup med final på 
Stockholms hundmässa. 
 
Årets arbetande hund:  
Vi har 2019 utökat möjligheterna att bli Årets hund i följande grenar – Rallylydnad, Lydnad, 
Agility, Nosework, Bruks, Heelwork to Music samt Freestyle. 
 
Vi har även gjort det möjligt att bli Årets Allroundhund som motsvarighet till Årets Guldhund. 
 
Läger 2019:  
Vi har arrangerat ett fyradagars sommarläger på Strandstuvikens Camping utanför Nyköping 
Och erbjöd deltagarna möjligheten att få prova på rallylydnad, agility samt specialsök. Vi 
arrangerade även föreläsning om Korning samt Vardagstrimning med Ann-Catrin Gröning 
och sökträning med Lena Norman. 
 
Folder:  
Vi har uppdaterat vår folder ”Aktiv hund” med information om aktivitet, Cupen och 
lokalombuden. Denna folder delas ut på mässor och aktiviteter. 
 
Aktivitetskommittén arbetar hela tiden med nya idéer och har målet att även kommande år 
fortsätta skapa möjligheter, inspiration och motivation för glädjen med en arbetande 
dvärgschnauzer, för att profilera klubben på bästa sätt. 
 
 

4.3 Aktiviteter 

Aktivitetsgruppen har startat en aktivitet på sociala medier där medlemmarna skal filma och 
skicka in olika roliga uppgifter vilket fått gott gehör. 
 
Ett medlemsmöte planerades i våras men fick ställas in i brist på anmälningar. 
 
Under året tillkom flera nya lokalombud och vid årets slut hade vi 17 lokalombud spridda 
över hela landet. 
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5 Information 

 
 5.1 Hemsidan 
Under året har hemsidan haft ca 36 553 besökare och ca 105 886 sidvisningar. Ca 3 
genomsnittligt antal sidor per unikt besök Den mest välbesökta är sidan för omplacering tätt 
följt av sidorna för födda- och väntade valpar samt uppfödarregistret. Webmaster har jobbat 
med och skött all uppdatering på hemsidan 
 
Valphänvisning har uppdaterats fortlöpande av Marie-Louise Schelin 
 

5.2 Facebook 

Styrelsen har annonserat alla aktiviteter även på vår Facebook-grupp som når ut till många 
medlemmar. Under året har antalet som är med i gruppen ökat från 1634 till 1771. Vi kan 
också se att följarna är aktiva med att ”gilla” inlägg på Facebook-gruppen. 
 
6. PR 
 
 6.1 Monter My Dog 2019 och Stockholms Hundmässa 2019 
Helena Andersson Johansson ansvarade för montern på My Dog i Göteborg som hade många 
trevliga och intresserade besökare under fyra dagar. 
 
Katarina Strömberg och Johanna Winejo ansvarade för montern på Stockholms Hundmässa i 
december 2019 på Älvsjömässan. Vi medverkade i rasparaden samt informerade om vår ras 
och visade upp våra härliga hundar. 
 

6.2 Shopen 

I shopen har man kunnat köpa tröjor, jackor och västar. Under Cupen såldes både tröjor och  
jackor med klubbens logga. Ansvariga för shopen har varit Aktivitetskommittén. 
 

6.3 Rasinformation 

Information om rasen har lämnats löpande per telefon och e-post av styrelsen och 
valphänvisaren samt i våra montrar på Stockholm hundmässa och My Dog. I montrarna har 
man kunnat få en liten enkel rasinformation med sig. I Göteborg har vi deltagit i rasparaden 
på My Dog och Hundmässan Stockholm. Intresset för vår ras var stort på My Dog i Göteborg. 
Förutom att kunna få foldern om dvärgschnauzer kunde man också komma och ställa frågor  
om trimning och pälsvård. Detta annonserades ut via Dvärgschnauzerringens Facebooksida. 
 

6.4 Valphänvisning 

Marie-Louise Schelin har mottagit telefonsamtal och e-post angående valphänvisning. 
Valphänvisningsstatistik för åren (2018, 2017, 2016 och 2015 inom parantes). 
Antal födda kullar 2019; 43 (50, 57, 61, 73)  
Antal väntade kullar 2019; 39 (44, 43, 59, 57)  
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 Födda kullar 2019 Väntade kullar 2019 
Peppar & Salt 13 14 
Svart/Silver 11 10 
Svart 11 8 
Vit 3 2 
Blandade färger   
Svart/Sv-Silver 1 1 
Svart/P&S 2  
Svart/P&S/Sv-Silver 1 1 
Svart/Vit 1  
Svart/Vit/P&S  1 
Sv-Silver/P&S  2 
 
 

6.5 Årets svenskfödda Dvärgschnauzer       

Frida Tjernberg, Monica Andersson Catharina Alwall Svennefelt och Anna Rehnberg har varit 
ansvarig för att ta emot anmälningar och för poängberäkning för utställningshundarna. 
Katarina Strömberg, Johanna Winejo har tagit emot anmälningar och gjort poängberäkning 
för de arbetande grenarna. 
Samtliga årets hund-utmärkelser redovisas i sin helhet i bilaga som delas ut under årsmötet. 
 
 

7 Utbildning  
 

7.1 Utbildning 

Johanna Winejo har gått kurs i Föreningsteknik. 
Marie Bäckström och Maria Landergård har deltagit på Avelsfunktionärskonferens i SKK:s  
 
Maria Landergård har också gått på SKK:s föreläsning om ”Hjärtats sjukdomar på hund”. 
 
Slutord 

 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som ställer upp och arbetar ideellt för vår ras och för 
Dvärgschnauzerringen. Vår ras och rasklubb har på ett mycket bra sätt representerats i våra 
montrar på My Dog och Stockholm hundmässa. Klubben även i år anordnat en officiell 
rallylydnadstävling med dubbla starter. I år gav vi även ungdomarna möjlighet att kvala till  
 
Agria cupfinalen som gick på Stockholms hundmässa i december. 
Dvärgschnauzerringen vill framföra sitt varmaste tack till de som har sponsrat våra 
aktiviteter och evenemang.  
 
Avgående styrelse tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret 2019 och önskar 
den nya styrelsen lycka till inför kommande år. 
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Helena Andersson Johansson, ordförande  Frida Tjernberg, vice ordförande 
 
 
 
 
 
Catharina Alwall Svennefelt, ledamot  Katarina Strömberg, ledamot 
 
 
 
 
 
Monica Andersson, ledamot  


