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Maria Bane, hundägare

Kikki Tiestö, uppfödare

Försommaren 2005 fick jag hem min första dvärgschnauzer,
en peppar & salt-hane. Valet av ras var noga genomtänkt
och något jag hitintills inte ångrat. Fram till våren 2017 var
jag inte medlem i klubben,
men när jag blev tillfrågad
om att arbeta med
dvärgschnauzerns RASdokument blev jag också
medlem i
Dvärgschnauzerringen.
Genom arbetet med RAS
har jag lärt mig en hel del
om rasen generellt och
mentalitet och hälsa i
synnerhet. I och med att
jag tog ledigt några
månader när jag fick hem min nuvarande dvärgschnauzer,
kunde jag lägga mer tid på det ideella arbetet för klubben.

1991 var året jag köpte min första svarta Schnauzer från
Majbackens kennel och blev totalt förälskad i rasen. Det var
också då jag blev biten av utställningsvärlden som ersatte
mitt tidigare intresse på BHK, arbetet på lydnadsplan med
schäfer.
Jag bor i Uppsala med make och åtta dvärgschnauzrar som
är från 1till 7 år, sju vita och en Svart. DS kom in i mitt liv på
grund av mina
barnbarn, som ville ha
mindre hund att
promenera med i
skogen. Mina
dåvarande Schnauzers
var lite för stora och
starka för barnen.
Dessa småskägg
charmade mig totalt,
mindre, men med
samma energi, framåtanda, pigga uttryck, uthållighet och
nyfikenhet som mellisarna. Undan för undan blev det fler
dvärgar, idag har jag bara dvärgar.

Med min hund ägnar jag mig åt nosework, viltspår och
ibland en och annan utställning. Självklart är han BPH- och
MH beskriven. Under våren 2020 ingick jag i
Dvärgschnauzerringens styrelse och tog bland annat initiativ
till en enkät som fanns publicerad på hemsidan och även att
sammanställa enkätsvaren som är publicerade på hemsidan.
Jag arbetar heltid inom Axfoods avdelning för IT &
Verksamhetsutveckling och är där ansvarig för en portal som
samtliga varuleverantörer arbetar i. Är sen några år, ledamot
i styrelsen för vår bostadsrättsförening, och just nu halvvägs
genom SKK:s distanskurs Föreningskunskap. En kurs som kan
rekommenderas för alla som är intresserade av alla typer av
styrelsearbete.

Erfarenheter inom hund/förening:
Uppfödare av Svart Schnauzer, kennel Scandal Beautys
delägare med Berit Jansson.
Uppfödare av främst vit DS, kennel Schnauzerzone.
Varit aktiv i styrelsen SSPK och Schnauzerringen.
Varit ledamot och deltagit i olika grupperingar, bl.a. avels
kommitté schnauzerringen, notisbladet SSPK.
Har även varit ordförande i Schnauzerringen.
Jag har alltid varit föreningsaktiv, förutom inom hund, har
jag varit delaktig i föreningar inom skolor, olika projekt, villa,
båt och bryggförening, för att nämna några. Jag tycker det är
viktigt att delta, hålla mig informerad i de sammanhang som
är inom mina stora intressen. Jag tror och hoppas att jag har
något att bidraga med i DS ringen som suppleant och vill
med detta anmäla mitt intresse.
Med vänlig hälsning
Kikki

Petra Iwarsson, hundägare

Susanne Andreasson Weiszbach, uppfödare

Jag är 53år och bor i Fagersta. Jag bor ihop med min sambo,
Ronny Gustafsson och våra två dvärgschnauzrar i en villa mitt
i centrum. Vår ena
schnauzer är 9år och heter
Ozzy och den andra är 6år
och heter Plura.
Vi har också två utflugna
döttrar som bor i Göteborg
och Stockholm. Jag jobbar i
skola/ fritids och är
fritidspedagog.
På min fritid tränar jag gärna
hundarna i Nosework,
viltspår och lite annat smått
och gott. Tycker att det är
kul att prova på nya saker
med hundarna. Med Plura
tävlar jag i NW 2 TSM och har godkänt anlagsprov i viltspår
och Ozzy ska få prova på NW1 TSM så småningom och har
också godkänt anlagsprov i viltspår. Vi väntar på våren för att
få ge oss ut i öppenklass.
Jag gillar också att springa på loppisar mm och leta efter fynd,
gärna saker från 50-60-talet. Gillar att jobba med händerna
och ”renovera” sakerna jag hittar, sy, pyssla och brodera mm.
Jag är nu med i ”ögongruppen” men tycker att det skulle vara
spännande att bli mer delaktig i styrelsearbetet i
Dvärgschnauzerringen och lära mig mer om hur det fungerar.

har haft Dvärgschnauzer sen 1985 och fött upp under
kennelnamnet Mac Link’s sen -89 då min första kull föddes.
Uppfödning tog fart på riktigt i slutet av -90 talet, då jag
tillsammans med min man Ted. Drev, engagerade oss i
kenneln och dess arbete
Förutom stort intresse av
avel och genetik, så ligger
hundars beteende och
inlärning mig nära om
hjärtat. Mitt stora
hundintresse startade med
brukshundar, tävlade både
inom bruks och
lydnadsgrenarna. Utbildade
mig till instruktör på 80 talet
och gjorde sen om resan
under mitten av 2000-talet
då jag på Skövde hundskola
utbildade mig till instruktör och hundpsykolog igen. Jobbade
även där under några år.
Just nu så ligger uppfödningen på en lite nivå, då min
livssituation har ändrats. Det är bara ”önske kullarna” som jag
tar mig an jobbet att födda upp. Vi får se hur det blir
framöver. Jobbar som hundfrisör på min egen firma Råda
hundsalong. Känner att det skulle vara roligt att tillsammans
med andra få diskutera och arbeta med hudfrågor igen. Då
hundfrisörsyrket är ganska ensamt, tror jag att det skulle vara
roligt med lite föreningsarbete igen.

Yvonne Broberg, uppfödare
Mitt namn är Yvonne Broberg och är uppfödare av dvärgschnauzer under
kennelnamnet New Era sedan 20 år tillbaka.
Jag är utbildad hundinstruktör, utbildad figurant för Mentalbeskrivning Hund (MH)
och sitter i Dvärgschnauzerringens Mentalitetsgrupp.
Tillsammans med tre, av mina fyra, dvärgschnauzer är vi Licensierade Besöks- och
Terapihundsteam samt Licensierade Pedagogiskt tjänstehundsteam och har jobbat i
skolans värld i 20 år.
Jag är även instruktör inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet och utbildar
Assistanshundar.
Jag har utbildat hundägare i 20-års tid och har ett, minst sagt, brinnande intresse för hundar, hundars mentalitet och
beteende.
Förutom att utbilda hundar och hundägare arbetar jag i min egen hundsalong och trimmar och klipper alla mindre och
mellanstora raser.
Jag tränar även gärna med mina egna hundar, främst Nosework, viltspår och tricks och konster

