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1 Styrelse och funktionärer 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
1.1 Styrelsens sammansättning 
Ordförande Helena Andersson Johansson 20-01-01 – 20-02-02 
 Catharina Alwall Svennefelt fr.o.m. 20-02-02 
Vice ordförande Frida Tjernberg 20-01-01 – 20-02-18  
 Marie-Louise Schelin 20-02-18 – 20-04-12 
 Frida Tjernberg ff.o.m. 20-04-12 
Kassör  Lars Appelin (adjungerad) 
Sekreterare (adjungerad) Sölvie Linder (adjungerad) 20-01-01 – 20-02-02 
 Maria Bane 20-02-18 – 20-06-23 
 Marie-Louise Schelin (adjungerad) fr.o.m. 20-06-23 
Ledamot Katarina Strömberg 
Ledamot Monica Andersson 
Ledamot Catharina Alwall Svennefelt 20-01-01 – 20-02-02 
Suppleant 1 Johanna Winejo 
Suppleant 2 Anna Rehnberg 20-01-01 -20-02-02 
 
1.2 Arbetsutskott (AU) 20-01-01 – 20-02-02 
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 Winscher (1 år) 20-01-01 – februari 20 
Caroline Brodd (1 år) 
 
Valphänvisning 
Marie-Louise Schelin 
 
Omplacering 
Marie-Louise Schelin  
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Cupenansvarig 
Frida Tjernberg 
 
Shopen  
Katarina Strömberg  
 
Avelskommittén  
Monica Andersson (sammankallande) 
Marie Bäckström 
Maria Landergård 
 
Arbetsgrupp PRA 
Frida Tjernberg 
Bisse Falk 
 
Arbetsgrupp Katarakt 
Maria Hammarberg 
Petra Iwarsson 
 
Hälsogruppen 
Åsa Lundmark 
Malin Oskarson 
 
Aktivitetskommittén 
Katarina Strömberg (sammankallande) 
Johanna Winejo 
Lena Norman fr.o.m. 20-04-15 
Marie-Louise Schelin fr.o.m. 20-05-20 
 
Arbetsgrupp för mentalitet 
Eva Medin (sammankallande) 
Catharina Eneroth20-01-01 – 20-03-27 
Maria Bane 20-03-27 – 20-06-23 
Ulrika Claesson Månsson 20-03-27 – 20-12-21 
Isabel Skogström fr.o.m. 20-05-13 
 
Lokalombud 
Johanna Winejo, Eskilstuna (sammankallande) 
Eva Medin, Västernorrland 
Bisse Falk, Dalarna (t.o.m 20200729) 
Marie Källström, Västmanland 
Kerstin Nordbeck, Skåne 
Camilla Nilsson, Skåne 
Anette Rudelius, Gotland  
Helene Hjälmdahl, Blekinge 
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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 
 
Webbredaktion 
Marie-Louise Schelin 20-01-01 – 20-11-22 
Jenny Söderberg fr.o.m. 20-11-22 
 
Uppfödarregistret 
Marie-Louise Schelin 20-01-01 – 20-11-22 
Jenny Söderberg fr.o.m. 20-11-22 
 
Ansvarig utgivare för Dvärgschnauzerringens publikationer 
Helena Andersson Johansson 20-01-01 – 20-02-02 
Catharina Alwall Svennefelt fr.o.m. 20-02-02 
 
2 Allmänt 
 
2.1 Medlemsantal 
Dvärgschnauzerringen har 933 st medlemmar vilket är 5 st fler än 2019 varav 812 st är 
fullbetalande, 41 st familjemedlemmar, 27 st valpköpare, 1 st utland, 6 st ständig medlem, 
14 st extra medlem och 32 st med dubbelt medlemskap. Ansvaret för medlemsregistret och 
utskicken var under 2020 Svenska Kennelklubben. 
 
2.2 Ekonomi 
Bokslut med resultat- och balansräkning redovisas i separat bilaga. 
 
2.3 Sammanträden 
Årsmötet hölls i Jönköping den 2 februari 2020. Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen 
avhållit 10 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet. Varav 9 har  
varit telefonmöten och 1 digitalt möte via Zoom. På grund av pandemin har inga fysiska  
möten ägt rum under året.  
 
2.4 Övrigt 
Dvärgschnauzerringen deltog med 11 delegater på SSPKs fullmäktige mars i Stockholm.  
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2.5 Årets Eldsjäl 
Under hösten initierade styrelsen tävlingen om Årets Eldsjäl där medlemmarna kunde skicka 
in och nominera en person som under året hade utmärkt sig för entusiasm och engagemang 
för klubben och våra hundar. 
 
Klar majoritet av nomineringarna gick till Johanna Winejo för hennes arbete med den ”Aktiva 
hunden”. Ett arbete som har betytt mycket för många medlemmar just i år. 
 
Övriga nominerade var: 
Caroline Brodd Björklund 
Ulrika Claesson Månsson 
Marie Lindbergh 
Sophie Sporrek 
Susanne Swedjebrink 
 
3 Avelskommittén 
 
3.1 Allmänt 
Klubbens huvudsakliga kanaler för informationsspridning avseende avel och hälsa är 
uppfödar- och medlemsmöten, hemsidan, Facebook, Instagram och uppfödarutbildningar. 
 
Avelskommittén har i år varit förhindrade att ha några fysiska möten p g a corona men har 
istället haft flertalet telefonmöten där vi diskuterat aktuella frågeställningar och 
kommentarer från medlemmar som kommit in. Vi har också diskuterat avelsrelaterade 
frågor i våra egna mail- och message-grupper. 
 
Efter FCI:s rekommendationer att inte para mellan färgerna peppar/salt och svart/silver, 
beslutade styrelsen efter Avelskommitténs rekommendation att inte ge valphänvisning i 
Dvärgschnauzerringen för de kullar där parning har skett mellan dessa färger. 
 
Inga utbildningar har kunnat hållas som planerat under året. 
 
3.2 RAS (Rasspecifika strategier) 
Arbetet med att uppdatera RAS-dokumentet har fortsatt under 2020. Dokumentet är 
godkänt av Dvärgschnauzerringes styrelse och har reviderats något efter att SSPK:s 
avelskommitté lämnat några synpunkter. Förslaget har återremitterats för ytterligare utskick 
till ringens uppfödare. Därefter ska det skickas till SSPK igen och därefter fastställas av SKK.   
 
3.3 Exteriörbeskrivningar 
Under omständigheter som gjort att det inte gått att genomföra aktiviteter som vanligt har vi 
i stället haft exteriörbeskrivningar på sex olika ställen i landet. Som beskrivare tjänstgjorde 
flera av våra mest kända domare av SSPK:s raser som dessutom framgångsrikt har fött upp 
dvärgschnauzer under många år.  Dessa personer var Benny Blidh, Susanne Svedjebrink, Bo 
Skalin, Göran Åkesson och Eva Liljeqvist Borg. Förutom dessa tjänstgjorde även Boel 
Niklasson och Maria Landergård som examinerande beskrivare.  
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70 hundar beskrevs totalt varav 50 stycken var dvärgschnauzrar och resten övriga raser från 
SSPK (8 schnauzer, 1 pinscher och 1 affenpinscher) samt 8 brukshundar, 2 avbröt. 
 
Av de 50 dvärgschnauzrarna fick 44 ”Godkänd exteriör”. De som inte godkändes var för unga 
för att beskrivningen ska bli officiell och räknas därför inte som godkända.  
Resultaten kommer att hjälpa klubben att kartlägga rasen i sin helhet eftersom det inte bara 
var de hundar som vanligtvis ställs ut som deltog i beskrivningarna. Denna kartläggning är en 
av målsättningarna i Avelskommitténs arbete med RAS. 
Det var mycket uppskattat och något vi planerar att även arrangera nästa år. Det har 
uppfattats som mycket lärorikt och trevligt och där man kan få vetskap och kunskap om sin 
hunds anatomi, päls, mentalitet etc. 
Tills vidare kommer en godkänd exteriörbeskrivning att kvalificera hunden att få stå med på 
klubbens valphänvisning. Det kan komma att ändras när utställningar kommer igång igen 
 
3.4 Mentalitetsgruppen 
Under året har Dvärgschnauzerringens Mentalitetsgrupp arrangerat 2 stycken BPH för 
medlemmar, ett i Timrå den 28/6 och ett i Nykvarn den 21/9. I Timrå var det 1 
dvärgschnauzer anmäld och i Nykvarn var det 5 stycken. Det arrangerades även ett mycket 
lyckat och uppskattat MH i Skövde den 29/8. Där fylldes platserna fort och 7 stycken 
dvärgschnauzrar blev beskrivna. Domare var Maria Laurén som uttrycksfullt beskrev för 
ägarna vad hon sett under respektive hunds MH.  
Ansvarig för MH:t från klubbens sida var Ulrika C Månsson som också filmade och 
sammanställde detta för att informera och uppmuntra fler att låta sina hundar genomföra 
MH eller BPH. Ett tillhörande webinarium hölls den 15/12 för Dvärgschnauzerringens 
uppfödare och ett för övriga medlemmar har hållits i januari -21.  
Totalt under 2020 har 14 stycken dvärgschnauzrar blivit MH-beskrivna och 96 stycken BPH-
beskrivna. Av de beskrivna var det således ca 13 % som gjorde MH och ca 87 % som gjorde 
BPH. Av totala antalet registrerade i rasen var det endast ca 8 % som gjort MH eller BPH. 
Mentalgruppen tackar alla medlemmar för visat intresse det gångna året. Eva, Isabel, Yvonne 
 
3.5 Rapport från PRA-gruppen 
Gruppen har under året bestått av Frida Tjernberg och Bisse Falk. Antalet insjuknade 
diagnostiserade hundar i Sverige håller sig fortsatt på en låg nivå med endast 1 individ 2020.  
 
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 B1. Detta sammanställs på en lista som finns publicerad på 
Dvärgschnauzerringens hemsida. Listan är frivillig att delta på och uppdateras fortlöpande. 
 
Tidigare testades dvärgschnauzer på laboratoriet OptiGen för PRA typ B. Den testen har visat 
sig osäker och en finsk studie har tagit fram ett test på Type B1 PRA på genen HIVEP3 som 
går att testa på laboratoriet Laboklin. På listan finns både de gamla resultaten från OptiGen,  
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samt det nya Type B1 PRA med. 
Forskarna fortsätter att arbeta med att få fram ytterligare DNA tester för andra former av 
PRA på dvärgschnauzer. 
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. Finland har visat 
sitt intresse att vara med, men inte de övriga nordiska klubbarna. 
 
3.6 Rapport från Katarakt-gruppen 
Om man jämför antalet insjuknade med 2019 så är antalet lite mindre år 2020. Det är mest 
Katarakt, partiell cortex främre som minskat men samtidigt har antalet Katarakt, partiell 
cortex bakre ökat men som sagt tittar man överlag så är det en liten minskning.  
Förra året insjuknade endast en hund i total katarakt (ärftlig) och det är samma antal i år. 
De hundar som haft total katarakt har vi tidigare ringt upp deras ägare och frågat om de vill 
lämna och skicka ett DNA-prov till Animal Health Trust i London för att bidra till forskningen 
angående Katarakt. I juli så var AHT tvungna att stänga ner pga ekonomiska svårigheter och 
vi väntar nu på att de ev. ska öppna upp igen eller på att hitta någon annan organisation som 
vi kan hjälpa. 
 
En tabell för att fä översikt och med jämförelse med förra årets (röda) siffror 

Katarakt 2020 
Katarakt, total. Ärftlig 1    1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig, ärftlig. 3    0 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig, ej ärftlig 3    0 
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig, ärftlig 0     1 
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex främre, kraftig, ärftlig 1     1 
Katarakt, partiell cortex främre, kraftig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig, ärftlig 2     0 
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex, BPK, kraftig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex, BPK, kraftig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig, ej ärftlig 3    1 
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig, ärftlig 0     2 
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig, ej ärftlig 0     1 
Katarakt, partiell cortex bakre, kraftig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex bakre, kraftig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig, ärftlig 1     0 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig, ej ärftlig 3     0 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, kraftig, ärftlig 0     0 
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Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, kraftig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig, ärftlig 3     3 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, kraftig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, kraftig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell nukleus, lindrig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell nukleus, lindrig ej ärftlig 0     1 
Katarakt, partiell nukleus, måttlig, ärftlig 0     0 
Katarakt, partiell nukleus, måttlig, ej ärftlig 0     1 
Katarakt, partiell nukleus, kraftig, ärftlig 1     0 
Katarakt, partiell nukleus, kraftig ej ärftlig 0     0 
Katarakt partiell punktformig, lindrig, ärftlig 0     0 
Katarakt partiell punktformig, lindrig ej ärftlig 0     0 
Katarakt partiell punktformig, måttlig, ärftlig 0     0 
Katarakt partiell punktformig, måttlig, ej ärftlig 0     0 
Katarakt partiell punktformig, kraftig, ärftlig 0     0 
Katarakt partiell punktformig, kraftig, ej ärftlig 0     0 
 
 
3.7 Rapport från Hälsogruppen  
Årets möten i Hälsogruppen har uteslutande skett via internet. Coronaanpassning. 
 
Vi har fått en fråga angående schnauzer commedo syndrome (även kallad schnauzer bumps) 
och skickat tillbaka information om åkomman hämtad från veterinär och översatt 
information från veterinärssidor i USA.   
Kort förklaring är det knölar i huden bestående av hudceller och talg som täpper till 
hårsäckarna. Huden är oftast besvärsfri så länge inte hårsäckarna blir infekterade. Då kan det 
krävas antibiotikabehandling. 
Det är en defekt i keratiniseringen (bildandet av hornämne) i huden. Den tros vara ärftlig, 
men det är inte vetenskapligt bevisat och man vet inte arvsgången. Den vanligast 
rekommenderade behandlingen av åkomman är bad med specialschampo och tillskott som 
främjar huden. 
Flera tillfrågade dvärgschnauzer-trimmare här i Sverige hade, när vi ställde frågan träffat på 
dvärgschnauzrar med hudproblem, men ingen av de tillfrågade upplevde att det är något 
stort problem i rasen. 
 
Intresset från uppfödare att rapportera in DNA-resultat har varit stort.  
 
Listorna har börjat växa och kommer snart att publiceras på dvärgschnauzerringens hemsida. 
Det finns än så länge DNA-resultat inskickat gällande 
(Spondylocostal dysotosis (Comma-defect), Mycobacterium Avium Complex (MAC) och vi har 
även fått enstaka resultat gällande Myotonia Congenita. 
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Comma-defekten har en hel del uppfödare börjat testa för. Detta leder förhoppningsvis till 
att det blir ett problem som vi kommer att se alltmer sällan. 
 
Laboklin har lämnat ett paketpris för DNA-tester, likt det Finska Dvärgschnauzerklubben har. 
Förslaget är lämnat vidare till avelskommittén/styrelsen. 
 
Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS) är en defekt som bl.a. kan ge kryptorkism, 
tvåkönighet och nedsatt fertilitet. Den är konstaterad på dvärgschnauzer och det finns även 
ett DNA test för genen.  
 
Vi har i sociala medier sett att det verkar vara en ökning av epilepsi jämfört med tidigare år, 
men har inte något vetenskapligt eller statistiskt underlag för det. Kanske något att hålla koll 
på i fall det kommer rapporter om detta. 
 
4 Aktivitetskommittén 
 
4.1 Cupen 
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 ställdes cupen 2020 in. 
 
4.2 Arbetande hunden 
Aktivitetskommittén som bildades förra året har varit aktiva under året.  
De som varit med i kommittén är Katarina Strömberg, Johanna Winejo och ny för året Lena 
Norman samt Marie-Louise Schelin. 
 
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 
egen budget lokalombuden att använda vid aktiviteter.  
Vi har skapat möjlighet för lokalombuden att utbilda och fortbilda sig på 
Dvärgschnauzerringens bekostnad.  
 
Det har planerats flera aktiviteter av lokalombuden som fått ställas in på grund av den 
situation och de riktlinjer som samhället har haft under året.  
 
Under året tillkom flera nya lokalombud och vid årets slut hade vi 18 lokalombud spridda 
över hela landet. 
 
Stockholms hundmässa: 
Vi ansvarar för Dvärgschnauzerringens monter, planering/byggande samt dekoration och 
även bemanning av denna. Men, Covid -19 satte även stopp för detta och ingen mässa blev  
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av detta året. 
 
Öppen träning  
Inga öppna träningar har blivit av även detta pga Covid -19 
 
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 blev detta året tvungna att ställa in den officiella tävlingen återigen pga Covid -19 men vi 
har arrangerat en online tävling i alla fyra klasserna. Vi byggde banor och la ut filmer med 
instruktioner från domare så dom tävlande kunde höra momenten samt få kunskap om hur 
banan skulle byggas. Banritningar lades ut under den klass man anmält sig till och de 
tävlande skulle själva både bygga sin bana, tävla med sin DS samt få allt filmat och inskickat. 
De inskickade filmerna från den klass man valt att tävla i bedömdes av domaren online. 
Totalt var det 20 ekipage deltagande i alla de fyra klasserna. 
 
Årets arbetande hund:  
 
Även här slog Covid -19 till och då nästan inga tävlingar har genomförts under året har 
kommittén inga rättvisa underlag för årets hund och dessa har ställts in. 
 
Läger 2020:  
Vi hade vår planering och bokning klar för lägret men var även här tvungna att skjuta fram 
det pga rådande pandemi. 
 
Folder: 
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 
Trickhund 
Aktivitetsgruppen har startat en aktivitet på sociala medier där medlemmarna skall filma och 
skicka in olika roliga uppgifter vilket fått gott gehör. Det heter Trickhund och är uppdelat i 
fyra nivåer. Detta har varit otroligt tidskrävande och i nivå 1 är det just nu 645 medlemmar, 
nivå 2 har 227, nivå 3 har 125 och nivå 4 har 60 medlemmar. Till Trickhund har det tagit fram 
fina diplom som skickats ut samt snygga rosetter som valfritts kunna beställas i de olika 
nivåerna.  För att engagera uppfödarna togs det även fram en ”kennelliga” som 
presenterades på vår hemsida samt på Årsmötet. 
 
Adventskalender 
Lagom till december lanserade aktivitetskommittén en adventskalender online. Här öppnade 
sig en lucka för varje dag med olika utmaningar att göra och skicka in. Denna kalender har 
enbart varit för våra betalande medlemmar. Till kalendern har vi fått ihop flera otroliga  
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sponsorer som ser till att vi lagom till Jul hade dragning och Julklappsutdelning för  
de som varit med och lämnat in sina bidrag. Även detta skedde online. 
202 Medlemmar i dvärgschnauzerringen gick med i gruppen för adventskalender. 
108 medlemmar har varit aktiva i kalender och lagt upp bilder. 
1291 bilder blev godkända, ca 50 bilder blev inte godkända. 
22 st. klarade alla 24 luckorna. 
15 st. klarade 23 luckor. 
4 st. klarade 22 luckor 
3 st. klarade 21 luckor 
1 st. klarade 20 luckor. 
3 st. klarade 19 luckor 
2 klarade 16 luckor 
2 klarade 15 luckor. 
Vi har delat ut totalt 54 julklappar 
Vi fick sponsorer till 38 Julklappar 
Dvärgschnauzerringen sponsrade med 14 julklappar á 200 kr som köpts från två av våra 
sponsorer. 7 st Renner Broderi & 7 st. Hundprylar.com totalt 2800 kr. 
Dvärgschnauzerringen sponsrade med hundvästar till alla som klarade 24 luckor - 22 stycken. 
 
5 Information 
 
5.1 Hemsidan 
Under året har hemsidan haft 47 121 (36 553) besökare och ca 148 097 (105 886) 
sidvisningar. Ca 3 genomsnittligt antal sidor per unikt besök Den mest välbesökta är sidan för  
födda valpar tätt följt av sidorna för omplacering, väntade valpar samt uppfödarregistret. 
Webmaster har jobbat med och skött all uppdatering på hemsidan. 
 
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 1 771 till 2 058. Vi kan 
också se att följarna är aktiva med att ”gilla” inlägg på Facebook-gruppen. 
 
6 PR 
 
6.1 Monter My Dog och Stockholms Hundmässa 
Dvärgschnauzerringen hade ingen monter vid My Dog i Göteborg 2020. Stockholms 
Hundmässa ställdes in på grund av Coronapandemin. 
 
6.2 Shopen 
Då vi tyvärr inte varit ute på varken tävlingar eller utställningar så har inget skett i shopen. Vi 
hoppas på kommande säsong.  Ansvariga för shopen har varit Aktivitetskommittén. 
 
6.3 Rasinformation 
Information om rasen har lämnats löpande per telefon och e-post av styrelsen, 
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avelskommittén och valphänvisaren 
 
6.4 Valphänvisning 
Valphänvisaren har mottagit telefonsamtal och e-post angående valphänvisning. 
Valphänvisningsstatistik för åren (2019, 2018, 2017, 2016 inom parantes). 
Antal födda kullar 2020; 36 (43, 50, 57, 61)  
Antal väntade kullar 2020; 25 (39, 44, 43, 59)  
 
 Födda kullar 2020 Väntade kullar 2020 
Peppar & Salt 13 9 
Svart/Silver 5 5 
Svart 7 5 
Vit 7 5 
Blandade färger   
Svart/P&S 3 1 
Svart/Vit/P&S 1  
 
6.5 Årets svenskfödda Dvärgschnauzer 
Årets svenskfödda Dvärgschnauzer 2020 ställdes in pga covid-19 då endast två officiella 
utställningar arrangerades under året. 
 
7 Utbildning  
 
7.1 Utbildning 
Under 2020 har två medlemmar i Arbetsgruppen för mentalitet deltagit i SKKs 
distansutbildning ”Mera mentalitet” 
 
Slutord 
Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla som ställer upp och arbetar ideellt för vår 
ras och för Dvärgschnauzerringen. Tack vare våra viktiga funktionärer i form av lokalombud, 
kommittéer och arbetsgrupper har ett stort engagemang för aktivitet och sammanhållning 
funnits för våra medlemmar.  
 
SKKs beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
har till stor del styrt vilken verksamhet som detta år har varit möjlig att genomföra. Även om 
Covid-19 situationen har satt stora begränsningar, är vi stolta över att en hel del aktiviteter 
för våra hundar och ägare varit möjliga att genomföra, främst i digital form. 
 
Dvärgschnauzerringen vill framföra sitt varmaste tack till de som har sponsrat våra 
aktiviteter och evenemang.  
 
Avgående styrelse tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret 2020 och önskar 
den nya styrelsen lycka till inför kommande verksamhetsår.  
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Catharina Alwall Svennefelt, ordförande  Frida Tjernberg, vice ordförande 
 
 
 
 
 
Katarina Strömberg, ledamot    Monica Andersson, ledamot  


