
Presentation av föreslagna nya ledamöter och suppleanter 

Presentation av 

Frida Tjernberg 

39 år gammal boendes i Huddinge, Stockholm med sambo, son på 5 år och 3 dvärgschnauzer 

p/s tikar. Jobbar till vardags natt på ett LSS boende vilket fungerar väldigt bra att kombinera 

med hundlivet.  

Har sedan 2004 haft dvärgschnauzer, innan dess fanns en schnauzer i familjen. Första kullen 

under mitt kennelnamn La Leia’s föddes 2008, sedan dess har det blivit ca 2 kullar om året.  

Mitt intresse för styrelsearbete började 2010 när jag valdes in som suppleant i sspk:s 

styrelse. Där var jag med 2010-2012 och jobbade främst med rasmonter på Stockholms 

Hundmässa samt mentalbeskrivningar. 

2014 valde jag att bli aktiv i styrelsearbete igen och har sedan dess suttit i 

Dvärgschnauzerringens styrelse. Flera gånger som vice ordförande och nu senast som 

ledamot. Mitt intresse i klubben ligger främst i att arrangera den årliga dvärgschnauzercupen 

med tävlingar i rallylydnad, lydnad, Agility och utställning. Jag tycker det är viktigt med en 

klubb som ordnar aktiviteter både för våra uppfödare men även för den ”vanliga” 

hundägaren. Något jag tycker vi lyckats riktigt bra med de senaste åren och som jag hoppas 

kunna driva vidare och utveckla om jag blir vald som ordförande.  

Presentation av 

Kerstin Hägglund  

Som föreslagen ny ledamot i styrelsen har jag blivit ombedd att skriva en kort egen 

presentation.  

Jag har alltid haft ett stort djurintresse som framförallt har ägnats åt hästar och hundar, 

under de senaste åren enbart hundar. Uppvuxen med jakttaxar men då jag inte ville ha en 

jagande hund, föll valet på en svart schnauzer. Efter några år kompletterades hon med en s/s 

dvärgschnauzertik. Sedan har de följts åt av ytterligare en schnauzer och  5 svarta dvärgar. F 

n har jag tre vuxna tikar hemma – alla på halvfoder från kennel Topaz. Har också haft 

förmånen att få ha tre stycken valpkullar hemma.  Är mycket road av utställning och annat 

hundkul. Ett liv utan hundar är inte ett liv! 

Bor i Stockholm men tillbringar även en hel del tid på vårt ställe i Sörmland. Mitt yrkesliv har 

jag ägnat åt personal- och organisationsutvecklingsfrågor – både som anställd och som 

konsult – men numera är jag en glad och aktiv pensionär med många intressen utöver 

hundarna. Har två jättefina (såklart) barnbarn, är en aktiv bridgespelare/bridgelärare, gillar 

natur och trädgård, åker gärna skidor, plockar svamp, är både god man och nämndeman. 

Tidigare i mitt liv var jag väldigt aktiv inom Svenska Blå Stjärnan där jag hade flera 

förtroendeuppdrag – något som jag kanske kan ha nytta av inom dvärgschnauzerringen. 

Med vänlig hälsning Kerstin 



Presentation av 

Corinne Palm Kullberg 

Jag har varit en hundtokig tjej i hela mitt liv och det har alltid funnits hund i familjen. Aktiv i 

SBK Hundungdom redan som 12 åring, utbildade mig till ringsekreterare i tonåren. 

1978 startade jag och min ex-man, Bo Skalin  med riesenschnauzer och 1984 med 

dvärgschnauzer svart/silver. Vårt kennelnamn fick vi 1985 Hassan Hills. 

Kenneln har belönats med Hamiltonplaketten och SSPK:s uppfödarmedalj samt ett stort 

antal champions runt om i världen 

Jag är en av dom som var med och startade Dvärgschnauzerringen 1987 och var vice 

ordförande under 10 år, har även suttit med i styrelsen för Gästriklands kennelklubb under 

ett antal år och varit domaransvarig både på GÄKK och SSPK. Invald i DSR styrelse för år 2022 

som suppleant. Gjorde även klubbtidningen för SSPK Notisbladet under en period 

Schnauzerhälsningar 

Corinne Palm Kullberg 

Presentation av  

Johanna Winejo-Larsson 

Jag heter Johanna Winejo-Larsson, uppvuxen i Karlstad med nu boendes med min familj i 

Bälgviken utanför Eskilstuna.  

Familjen består av mina tre barn Wille, Nelia och Edelle, våra fem hundar Lova, Snooze, 

Minoue, CEO och Boom samt katterna Mjauie och Snöboll.  

Vi lever ett aktivt liv i skogen rand, där det stora intresset är våra hundar. Vi tränar nog det 

”mesta” till vardags, tävlar rallylydnad, agility och har även testat någon start i lydnad.  

Jag har tidigare varit en del av Dvärgschnauzerringens styrelse 2018- 2020 som suppleant, då 

var jag mest aktiv och drivande genom att hitta på och driva aktiviteter för klubbens 

medlemmar tillsammans med Katarina Strömberg. Nu efter några års vila känner jag mig 

taggad och motiverad att köra igång igen och blev superglad när jag fick frågan om att 

återigen få vara del av styrelsen.  

Vi startade en liten kennel under namnet Wie Humelies och fick vår första kull 2019, så mina 

intressen ligger givetvis även i avel och uppfödning av vår härliga ras - dvärgschnauzer.  

Med vänlig hälsning Johanna 

 

 

 



Presentation av                                                                                                                                                 

Maria Landergård  

 Mitt namn är Maria Landergård, 70 år, och jag bor på Lidingö och firar i år 50 års Jubileum 

som uppfödare.  Jag började redan som ung tonåring att föda upp dvärgschnauzer 

tillsammans med min mor i kennel ”Schnauzi-Heros” och övergick senare till 

Schnauzeruppfödning i ca 20 år under kennelnamnet ”Barthausen”. Jag hade även en kort 

tid dobermann och födde upp 2 kullar av den rasen. Sedan 1997 har jag bara fött upp 

dvärgschnauzer. Jag har alltså fött upp hundar i många år men, jag har bara haft 1 kull/år på 

mellanschnauzer och därefter 1-2 kullar/år på dvärgschnauzer. Detta har resulterat i ett stort 

antal framgångsrika hundar, BIR och BIG vinnare, Internationella Champions samt ett 10-tal 

Korade hundar, både på Schnauzer och Dvärgschnauzer. 

Jag har tre barn och jag har alltid varit yrkesverksam i modebranschen, där jag varit 

försäljningschef men även i många år haft egna modeagenturer med tyska märken. Jag har 

även haft två affärer, en på Mäster Samuelsgatan och en i Sturegallerian i Stockholm. I den 

senare gallerian var jag även  Ordförande i Företagarföreningen under ett antal år. 

Kombinationen av det lite flärdfulla livet i modebranschen och det mer naturnära härliga 

livet med djur, hundar och natur, har passat mig perfekt genom åren. 

I SSPK:s styrelse har jag varit verksam ett antal år nu, först som suppleant men de senaste 

åren som ordinarie styrelseledamot. Jag är medlem i Heders Uppfödar Seniorerna där jag 

även är sammankallande och ansvarig inför SSPK:s styrelse.  

Jag har även under många år, och i två omgångar varit Avelsråd i Dvärgschnauzerringen, ett 

givande arbete som innebär mycket arbete med genetik, vilket är ett område som jag varit 

väldigt intresserad av ända sedan studentåren, då jag skrev min Uppsats och Examensarbete 

i ämnet.  

Under en 10 års period anordnade jag MH beskrivningar för SSPK och Dvärgschnauzerrringen 

på Lidingö BK, där vi även hade utbildning av figuranter under ledning av Ammie Hultin. 

Förutom detta är jag utbildad av SBK till ”Instruktör i Allmänlydnad”. 

Jag har även genomgått utbildning till ”Exteriör beskrivare” på SSPK raser och jag är                        

”Diplomerad Handledare” för SKK:s Uppfödarutbildningar. 

Mina största intressen inom ”Hunderiet” är Avelsfrågor och Mentalitet, områden som jag 

efter alla år och framgångar med min uppfödning känner att jag behärskar väl. 

 Från och med i år kommer jag även att ingå i Mentalgruppen inom SSPK. På äldre dagar har 

jag  sadlat om och utbildat mig till ”Samtalterapeut”.  Så mentalitet och psyke både hos 

hundar och människor är ett stort intresse.   

 

 



Jag ser verkligen fram emot att få bidra med mina erfarenheter i en ny styrelse i 

Dvärgschnauzerringen och blir, om jag blir vald, en naturlig länk mellan Avelskommitten och 

Styrelsen, 

Med vänlig hälsning                                                                                                                                            

Maria Landergård (sammankallande i Dvärgschnauzerringens Avelskommitte) 

Presentation av                                                                                                                                             

Josefine Brodd 

Josefine Cuevas Brodd 31 år gammal, född och uppvuxen i Eskilstuna. 

I familjen har vi alltid haft hund under min uppväxt, till en början var det Skotsk Terrier som 

sedan blev en utökning i flocken med DS. Under ungdomsåren fram tills idag har idrotten 

präglat mitt liv och gett mig mina erfarenheter. Jag har både spelat handboll i högsta ligan i 

Sverige och då även på landslagsnivå men också som proffs ute i Europa, närmare bestämt 

Schweiz.  

Min utbildning gjorde jag klart och tog examen i Eskilstuna innan flytten gick till Göteborg 

och sedan vidare till Schweiz för att åter igen hamna i Eskilstuna där jag idag ägnar min fritid 

åt att driva Kennel Broddways. Jag jobbar idag 100% på ett TPL(tredjepartslogistik) företag 

som är dansktägt och finns i samtliga utav våra nordiska länder. Idag sitter jag som 

kontorschef med 22st anställda, men från starten år2017 var jag själv en utav dom anställda 

under mig. 

I företaget sitter jag med i olika ledningsgrupper, driver personalfrågor, ingår i en 

utvecklingsgrupp samtidigt som jag jobbar tillsammans med mina anställda för att visa vägen 

framåt.  

Jag älskar att få vara delaktig i olika projekt och göra sådana saker som ger mig energi. Jag är 

en glad och driven tjej som alltid finner en lösning oavsett vad som ställs framför mig, är nog 

lite enveten i att få saker gjorda och avslutade. Jag är en lagspelare i grunden och det 

genomsyrar både mig som person och mitt ledarskap idag i arbetslivet, alla måste vara med 

på resan för att nå dit vi vill. 

Presentation av                                                                                                                                             

Rickard Klein 

Jag är en Stockholmare som bott i Göteborg i 26 år som kom hit på grund av jobb. Skaffade 

då min första egna hund, utifrån det var jag fast i hundträsket. Nuförtiden är jag pensionär 

och ägnar min tid åt våran lilla kennel med fem dvärgschnauzrar, en chinest crested och en 

släthårig foxterrier. Vår passion är att fara omkring och visa hundar på utställning, som tur är 

med viss framgång. Tycker även om att spåra med hundarna. Inom klubben har jag stått värd 

för exteriörbeskrivning ett flertal gånger här i Göteborg. 

Med vänlig hälsning Richard 

 


