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Styrelse
Bo Skalin – ordförande ordf@sspk.se
Annelie Finnebäck – vice ordförande annelie@sspk.se
Annette Persson – sekreterare sekreterare@sspk.se
Eva Borg Broberg – adj. kassör kassor@sspk.se
Christina Ling Larsson – ledamot christina@sspk.se
Marie-Christine Lindgren – ledamot mariech@sspk.se
Carina Andersson Rapp – ledamot carina@sspk.se
Bodo Bäckmo – ledamot bodo@sspk.se
Maria Stelin – suppleant marias@sspk.se
Emelie Jakobsson – suppleant emelie@sspk.se
Maria Landergård – suppleant maria@sspk.se

Arbetsgrupper inom SSPK
Grupperna arbetar med övergripande frågor och 
samordning inom vår organisation på uppdrag av 
SSPKs styrelse. 

Sammankallande i grupperna är:

Avelsgruppen
Veronica Lange veronica@sspk.se

Föreningsgruppen
Annelie Finnebäck annelie@sspk.se

Mentalgruppen
Emelie Jakobsson emelie@sspk.se

PR-/info 
Christina Ling Larsson christina@sspk.se

Notisbladet och SSPK-Nytt
Annelie Finnebäck annelie@sspk.se

Utställningsgruppen
Carina Andersson Rapp carina@sspk.se

Seniorhedersuppfödargruppen
Maria Landergård maria@sspk.se

Svenska Schnauzer Pinscherklubben är en specialklubb inom 
Svenska kennelklubben och är huvudklubb för fem rasklubbar 
med sammanlagt ca 2 200 medlemmar. Svenska Schnauzer 
Pinscherklubbens styrelses uppdrag är att arbeta med samordnande 
och övergripande frågor inom organisationen.

Affenpinscherklubben
Dvärgpinscherklubben
Dvärgschnauzerringen
Pinschersektionen 
Schnauzerringen
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Vinnarna 2015 barn med hund och juniorhandling
I förra numret av SSPK-nytt gav vi plats till alla åretshund-
hundar och i det här numret är det de vinnande barnens tur.

Hector Young – vinnare barn med hund 2015 
(delas med Ida)
Vilken hundras/hundraser har du tävlat med i barn 
med hund 2015? 
- Bara dvärgschnauzer!
Vilken var den roligaste utställningen förra året? 
- När jag vann Barn med hund på Dvärgschnauzercupen 
tillsammans med Such Pixbo Pirouette , som vi kallar 
Soya.
Vad heter din favorithund?
- Musse heter han! Min tigrerade kanintax.

Ida Johansson – vinnare 2015 barn med hund 
(delas med Hector)
Vilken hundras/hundraser har du tävlat med i barn 
med hund 2015?
- De hundar jag brukar visa är Dvärgschnauzer och 
Schnauzer men har även fått visa Lagotto Romagnolo.
Vilken var den roligaste utställningen förra året?
- Bästa och roligaste tävling var när jag vann i 
Österbybruk. Det är som på hemmaplan och det är 
lite speciellt säger mamma. Det är väldigt roligt att tävla 
med hundar, ännu roligare blir det om jag kan vinna 
över mamma.
Vad heter din favorithund?
- Min favorithund var min Dvärgschnauzer Alice men 
tyvärr dog hon i höstas. Så nu heter min favorit Liza och 
hon är en Schnauzer. Såklart saknar jag min Alice, hon 
var speciell. Men Liza har hjälpt mig mycket när jag har 
varit ledsen efter Alice.

Mathilda Sundbom vinnare juniorhandling 2015
Vilken hundras/raser har du tävlat med under 
2015?
- Jag tävlade med en dvärgschnauzer, Argenta’s Mini 
Eileen.
Vilken var den roligaste utställningen 2015?
- Åsarna.
Vad heter din favorithund? 
- Nelson (Argenta’s Kingsley).
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Presentation av SSPKs styrelse
Vilka är det som era delegater valt på fullmäktige 
att sitta i styrelsen för Svenska Schnauzer 
Pinscherklubben? Här kommer några namn 
och i nästa nummer av SSPK-nytt kommer en 
presentation av Bo Skalin vår ordförande och av 
Bodo Bäckmo som är ledamot.

Annelie Finnebäck – vice ordförande – smk i 
Föreningsgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen? 
- Jag har erfarenhet från olika styrelseuppdrag från då 
jag var aktiv i min rasklubb och även från min länsklubb. 
I dessa två klubbar har jag lärt mig massor om det som 
följer med klubbarbetet, hantera konflikter, gemenskap 
men framförallt det som är roligt och det faktiska syftet 
med klubbarbetet, utveckla våra hundraser! Till vardags 
arbetar jag som ekonomicontroller med budget- och 
prognosarbete som huvudsysslor. Som person är 
jag en typisk stenbock :-), strukturerad, driven och 
lösningsorienterad.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb? 
- Jag tycker det är viktigt att vara med och påverka frågor 
som rör min ras vad gäller hälsa och mentalitet. Som 
uppfödare är det jag som avlar, det gör inte klubben. 
Klubben har däremot möjlighet att samla oss uppfödare 
så vi kan jobba åt samma håll. Brinner man för sin 
hundras så är det nog nästan oundvikligt att man någon 
gång i livet engagerar sig i sin rasklubb.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras. 
- Jag har Dvärgschnauzer peppar&salt. Jag är uppväxt 
med Riesenschnauzer men när jag skulle skaffa mig en 
egen hund ville jag ha en mindre hund och valet föll på 
en West Highland White Terrier. En härlig ras som jag 

förälskade mig i redan som 10-åring men som visade 
sig vara lite för envis för min smak. Dvärgschnauzer 
däremot passade mig bättre, även det en stor hund i 
liten förpackning men inte lika envis. Jag gillar pälsvård 
och då passar det perfekt med en trimras.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb? 
- Jag blev medlem våren 1997 och köpte min första 
Dvärgschnauzer sensommaren samma år. Det finns 
många fördelar med ett medlemskap i sin rasklubb: 
tillgång till aktiviteter och information som är rasspecifik. 
Gör du några aktiviteter med din/dina hundar? 
- Jag satsar på utställning med mina hundar och eftersom 
jag har en trimras så lägger jag ner åtskilliga timmar på 
pälsvård; trimning och putsning. Jag lägger spår och 
viltspår med mina hundar för deras hjärngympas skull 
och så då det som är det bästa med att vara hundägare, 
långpromenaderna.
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller någon av dina hundar? 
- Går det tillräckligt lång tid utan att något händer så gör 
jag det själv :-). Uthållig, jag ger inte upp utan tar det 
stopp så provar jag åt ett annat håll med svansen i topp.

Anette Persson Christina Ling Larsson Marie-Christine Lindgren
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Christina Ling Larsson – ledamot – smk i PR/
info-gruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen?  
- Jag har erfarenhet av styrelsearbete och är en mycket 
social person med ett stort kontaktnät. Jag har ett 
brinnande hundintresse, haft hund sen 80-talet.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb?  
- Verka för att få fram sunda, friska och rastypiska 
hundar?
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras? 
- Nu har jag dvärgschnauzer och har tidigare haft 
schnauzer. Vi ville ha en hund som vi kunde ha med 

både i båt och på fjället och då föll vi för schnauzer och 
därefter dvärgschnauzer.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb?  
- Kommer inte ihåg men tror att jag fick ett medlemskap 
av en uppfödare.
Gör du några aktiviteter med din/dina hundar?  
- Förutom promenader så cyklar jag med dem, har gått 
spårkurser, MH (på två av hundarna) nu närmast har jag 
tänkt BPH.
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller någon av dina hundar?  
- Ja, jag är också envis och har mycket energi och tyvärr 
så älskar jag också god mat.

Marie-Christine Lindgren – ledamot – 
sammankallande i åretshundgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen? 
- Jag är engagerad i tävlingslydnad och brukset 
(auktoriserad tävlingssekreterare) och har många 
träningsvänner inom andra tävlingsgrenar, så med 
mina kunskaper kompletterar vi vår styrelse inom alla 
hundsporter/grenar.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb? 
- I början av mitt hundägande kände jag inget 
engagemang i klubben, men efter några år som aktiv 
tävlande så vet man att all klubbverksamhet bedrivs 
av eldsjälar som brinner för sin gren/ras och som 
engagerad kan man vara med och påverka hur framtiden 
ska se ut.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras? 

- Jag har pinscher och ville från början ha en hund som 
sällskap och med så lite pälsvård som möjligt samt en 
mindre vanlig ras som inte är sönderavlad.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb? 
- När jag köpte min första hund ingick det ett 
gåvomedlemskap, och eftersom jag trivs med min ras 
och vill rasens bästa.
Gör du några aktiviteter med din/dina hundar? 
- I dagsläget har jag en pensionerad pinscher som jag 
tävlat lydnad och rapport med. Han är 12 år och sen 
har jag hans son som är 2 år som jag har tänkt ska gå 
i samma fotspår som sin far. Så idag tränar jag lydnad, 
rapport, viltspår och Nose work. Jag ställer även ut mina 
hundar.
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller någon av dina hundar? 
- Jag är ganska envis så det får bli liknelsen.

Annette Persson – sekreterare – ingår i 
utställningsgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen? 
- Närapå all min privata tid och ordning på protokoll och 
möten.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb? 
- Man får inte tappa bort rasen och dess standard och 
dessutom träffa och umgås med liksinnade.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras? 
- Dvärgpinscher, anledningen var att jag var med i 
min mammas kennel (Kårdholmens, uppfödning av 
dobermann) och hon ville att vi skulle ha alla storlekar på 
pinscherraserna och jag ville inte ha någon mellanhund 
och då kom dvärgpinschern in i mitt liv. Vill absolut inte 
ha någon annan ras idag då de är så lika dobermann i sitt 

sätt och det är ju den ras jag växt upp med men orkar 
inte ha den stora varianten idag.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb? 
- Har alltid varit medlem i rasklubb, innan var det 
Dobermannklubben (jobbade även där i styrelsen) och 
när jag köpte dvärgpinscher 1984 så var det naturligt att 
jag blev medlem då detta är viktigt för mig och det borde 
det vara för alla andra som äger en renrasig hund.
Gör du några aktiviteter med din/dina hundar? 
- Utställningar, har även provat på viltspår och skulle vilja 
prova Nose Work.
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller någon av dina hundar? 
- Jag är lika envis och aktiv som min ras är, med andra 
ord närapå aldrig still.
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Carina Andersson Rapp – ledamot – 
sammankallande i utställningsgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen?  
- Idéer och nytänkande när det gäller utställningarna. 
Det som driver mig att jobba i utställningsgruppen är just 
detta att komma med något nytt varje år.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb?
- För mig är det just kontakten med medlemmar som är 
viktig, är man inte aktiv så blir det ingen kontakt. Utan 
medlemmar så blir det ingen klubb.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras? 
- Jag har Schnauzer, Dvärgschnauzer och en liten 
Affenpinscher, dessa raser kom i denna ordning. Jag 
föder upp Schnauzer och Dvärgschnauzer. Schnauzer 
var den första ras jag skaffade och på den tiden var jag 
aktiv med häst så det passade mig bra både storlek och 
mentaliet.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb? 
- Jag blev medlem första gången 1977 och det var min 
dåvarande uppfödare som gjorde mig till medlem. Som 
medlem kan man påverka arbetet i klubben och ha 
synpunkter och komma med förslag. Man vill också värna 
om sin ras och det är rasklubbens huvudsakliga uppgift 
tycker jag.

Gör du några aktiviteter med din/dina hundar? 
- För närvarande är det endast utställning, tiden räcker 
inte till för annat. Till vardags tränas det lite av varje men 
inte under några tävlingsformer. Tidigare har jag gjort det 
mesta med mina hundar såsom lydnad, agility, bruksprov 
och även tränat för tjänstehund.
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller någon av dina hundar? 
- Jag har inget skägg, annars är jag nog väldigt mycket 
schnauzer; aktiv, pålitlig, nyfiken och är på min vakt, 
sådan är jag.

Veronica Lange – suppleant – 
sammankallande i avelsgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och 
styrelsen? 
- Jag vill tillföra SSPK och styrelsen 
entusiasmen i att arbeta med våra 
raser och att vi ska vara positiva och 
tillsammans sträva mot samma mål. 
Genom att jag är sammankallande i 
Avelsguppen anordnar vi konferenser 
med bildande innehåll för våra 
medlemmar och uppfödare.
Varför är det viktigt att vara aktiv i 
sin Ras&Specialklubb? 
- Det är viktigt att vara aktiv i sin Ras & Specialklubb för 
våra hundars välbefinnande. Genom att aktivera sig i 
sin klubb kan man även bemöta medlemmar och deras 
hundar på ett kreativt och aktivt sätt.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras? 
- Jag har tre av SSPKs raser; Schnauzer p&s, Schnauzer 
svart och Affenpinscher. Min före detta man gav mig en 
Schnauzer p/s då han hade uppfattningen att det var en 
underbar och rolig ras. Jag blev fast direkt.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb? 

- Jag blev medlem direkt när jag fick 
min första Schnauzer. Det är självklart 
att vara medlem i sin rasklubb. Innan 
var jag medlem i SKK sedan barnsben.
Gör du några aktiviteter med din/
dina hundar? 
- Jag har med mig hundarna varje 
dag till jobbet och de aktiveras med 
det jag gör. Vi börjar varje morgon 
kl. 5 med en skogspromenad innan 
vi i samlad trupp åker till arbetet. Vi 
tränar ihop och vi semestrar i fjällen 
osv tillsammans. Som uppfödare blir 
det aktiviteter med valpköpare via 

valpträffar och kennelträffar där vi alltid har teman och 
prova på aktiviteter såsom agility, rally lydnad, spår 
och vi anordnar även MH beskrivningar för varje kull. 
Däremellan deltar vi på en massa utställningar…
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller någon av dina hundar?  
- Jag och min svarta schnauzer Laura är väldigt lika på 
flera sätt. Vi är aktiva och lite crazy med en massa humor 
och lek i oss. Att springa, leka och kramas är det bästa 
vi vet! Mina apor representerar min clowniga sida som 
även är hängiven och passionerad. Vi blir ofta lite för 
mycket av allt…

Foto: Stefan Borg
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Maria Stelin – suppleant – Ingår i 
Utställningsgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen? 
- Jag hoppas kunna bidra med den erfarenhet av 
föreningsarbete som jag skaffat mig under många år 
som aktiv inom brukshundklubben men också med ett 
brinnande intresse för våra raser.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb? 
- Vi vill väl alla ha en aktiv och engagerad 
ras&specialklubb som arbetar med olika aktiviteter och 
frågor för att gynna utvecklingen av våra raser, då tycker 
jag att det också viktigt att vara med och bidra till det 
arbetet.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras. 
- Dvärgschnauzer. Under 80-talet hade jag 
Riesenschnauzer och under den tiden såg jag många 
korningar för rasen och ibland hände det att det deltog 
en dvärgschnauzer i testet. Jag blev väldigt imponerad 
av hur mycket mod det fanns i de små hundarna och 
bestämde då att någon gång i framtiden ska jag ha en 

dvärgschnauzer. Nu har jag 
flera stycken :-).
Hur blev du medlem? 
Är det viktigt att vara 
medlem i sin rasklubb?  
- Jag blev medlem innan 
jag skaffade min första 
dvärgschnauzer. Som 
uppfödare tycker jag 
absolut att det är viktigt att 
vara medlem i sin rasklubb. 
Gör du några aktiviteter 
med din/dina hundar? 
- Förutom utställningar 
spårar jag ibland med mina 
hundar och det händer att 
vi kör lite uppletande på 
våra promenader.
Ordspråk säger ”Sådan 
herre sådan hund” på vilket sätt liknar Du din eller 
någon av dina hundar? 
- Det överlåter jag till andra att bedöma.

Maria Landergård – suppleant – smk i 
seniorhedersuppfödaregruppen

Vad kan Du tillföra 
SSPK och styrelsen? 
- Jag hoppas att 
jag med min långa 
erfarenhet som 
framgångsrik 
uppfödare i mer 
än 45 år kan bidra 
med kunskaper och 
erfarenheter även 
ur ett historiskt 
perspektiv. Då jag 
även har ett förflutet 
som företagsledare, 

styrelseordförande i Sturegallerians Företagarförening 
samt som Ordförande i Psykosyntesförbundet så har jag 
även fått stor ”föreningsvana” som jag tror mig ha stor 
nytta av även i SSPK. Sedan gillar jag att analysera och 
ifrågasätta det mesta, vilket jag hoppas och tror kan vara 
en tillgång i SSPK.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb? 
- Det är viktigt att vara aktiv för att kunna utforma 
arbetet och utvecklingen i klubben och delge detta till 
våra många medlemmar och naturligtvis alltid ta tillvara 
medlemmarnas intressen.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras. 

- Jag har Dvärgschnauzer peppar och salt och föder upp 
dem under kennelnamnet ”Schnauzi-Heros” men har 
tidigare även fött upp mellanschnauzer peppar och salt 
under kennelnamnet ”Barthausen’s”. Jag har även ägt och 
fött upp ett fåtal dobermann men det var väldigt länge 
sedan. Älskar schnauzer i alla storlekar men det känns 
mest praktiskt och lättsamt, i synnerhet idag, att föda 
upp dvärgschnauzer.
Hur blev du medlem? Är det viktigt att vara medlem 
i sin rasklubb?  
- Jag blev medlem 1967 i samband med att jag skulle 
ställa ut vår första dvärgschnauzer på valputställning 
i Marmorhallarna i Stockholm. Det är viktigt att vara 
medlem i synnerhet om man vill vara med och påverka 
och vara aktiv i olika delar av ”hunderiets” verksamheter.
Gör du några aktiviteter med din/dina hundar? 
- Jag är främst aktiv inom utställningsverksamheten 
men har tidigare även prövat på lydnad, agility och 
framför allt under många år varit med att anordna MH-
beskrivningar på Lidingö BK. Jag är också utbildad av 
Brukshundsklubben (SBK) till Lydnadsinstruktör och 
håller idag Valp- och Fortsättningskurser i Vardagslydnad.
Ordspråk säger ”Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller 
någon av dina hundar? 
- Man brukar säga ” sådan herre, sådan hund” men är 
inte säker på var min likhet med mina hundar skulle vara. 
Kanske min nyfikna och ifrågasättande attityd har en 
gemensam nämnare med mina hundar, kanske även det 
värde jag sätter på integritet.
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Emelie Jacobsson – suppleant – smk i 
mentalgruppen
Vad kan Du tillföra SSPK och styrelsen? 
- Jag sitter även med i styrelsen i min brukshundklubb 
och i mitt arbete där har jag insett hur mycket jag tycker 
om att arbeta för klubbens medlemmar. Jag har ett 
väldigt engagemang i min brukshundklubb och tycker 
att det är roligt att styra upp och anordna tävlingar, 
utbildningar m.m. Detta engagemang vill jag ta med mig 
i mitt styrelsearbete i SSPK. Jag ser fram emot att som 
ny sammankallade i mentalgruppen lära mig mer om 
mentalarbetet kring våra raser och framöver vara med 
och anordna korningstillfällen för våra medlemmar.
Varför är det viktigt att vara aktiv i sin 
Ras&Specialklubb? 
- Det finns så oerhört mycket kunskap att få ta del av 
genom den erfarenhet många i rasklubben besitter. Ett 
bra sätt att få kontakt med likasinnade är att just att vara 
aktiv och engagerad i arrangemang och frågor som rör 
min ras.
Vad har du för hundras och varför skaffade du just 
denna ras.
- Jag är uppvuxen på en liten kennel med uppfödning av 
större raser, Berner Sennen och St Bernard.
Två underbara raser, men med en hel del rasbundna 
sjukdomar. När jag var åtta år köpte min familj en 
Dvärgschnauzer svart och silver, Tim (Quickmix Helter-
Skelter). En fantastisk omplaceringshund med valppäls 
och ”helikopteröron” som blev min kompanjon och 
följeslagare under många år. Han blev hela tretton år 
och var i princip frisk hela sitt liv. När jag var klar med 
studier på högskola och det var dags att köpa en egen 
hund fanns det egentligen bara en ras. Jag ville ha en sund 
hund som kunde bli minst tio år och inte riskerade att 
få en dödlig genetisk sjukdom. Då kom Robin (Maximin 

Riverdance) in i mitt 
liv. Med honom insåg 
jag verkligen att det är 
Dvärgschnauzer som är 
min ras. En pigg, kaxig 
och robust hund i mindre 
förpackning. En hund som 
inte bangar för något som 
den galna matten hittar 
på, bara han får följa med.
Hur blev du medlem? 
Är det viktigt att vara 
medlem i sin rasklubb?
- Jag blev medlem när jag köpte min första 
Dvärgschnauzer 2008. Jag tycker att det är viktigt att 
vara medlem i sin rasklubb. Jag ser det som ett bra sätt 
att få kontakt med likasinnade. 
Gör du några aktiviteter med din/dina hundar?
- Massvis! Jag tränar en hel del agility med min tik, 
Stella (Gigs Something Special). Då Robin har fått lite 
bekymmer med sina leder har vi istället börjat träna 
rallylydnad, som han gillar skarpt. Vi tränar en del viltspår 
och sök i skogen. I vår har vi också börjat träna Nose 
work och Stella ska gå doftprov i mitten av april.
Ordspråk säger ” Sådan herre sådan hund” på vilket 
sätt liknar Du din eller 
någon av dina hundar?
- Jag liknar nog båda mina två hundar i olika situationer. 
När det gäller arbete är jag en typisk Stenbock, 
noggrann, lugn och vill ha en planering för allt. Lite mer 
som Stella. Mitt tålamod är dock inte det bästa och jag 
kan lätt bli otålig när saker inte går i den takt som jag 
förväntar mig. Har jag fått en uppgift vill jag köra igång 
direkt och inte bli förhindrad av saker som jag inte kan 
påverka. Lite som Robin.

Döma efter snöret eller rasstandarden?
Text: Hans Rosenberg | Foto: Malin Persson

- Snördomeriet är ett jätteproblem och det är synd att domarna inte själva inser att de gör sig till åtlöje!
- För mycket kompisbedömning mellan kollegor!
- Snart ingen idé att ställa ut. Det är ändå bara de kända som får certen!
- Det är uppenbart att domare dömer efter vem som håller i snöret och inte efter rasstandarden!
- Skulle vilja att man kan komma som novis och få en rättvis bedömning av sin hund och där det inte 
spelar någon roll vem som håller i snöret!

Så lyder några av kommentarerna som inkom då Svenska Kennelklubben, SKK, la ut en öppen enkät på SKKs 
webbsida om framtidens utställningar. Jag frågar mig - Är detta verkligen en sann bild av oss domare?
Vilka är vi domare? Från början en person med hundintresse, en vanlig hundägare som blir en förstagångsutställare 
som blir uppfödare. Kanske förtroendevald i någon styrelse eller kommitté? En person som utbildar sig till 
ringsekreterare och med sina erfarenheter tar steget ut och studerar till att bli exteriördomare. Säkerligen har både 
han och hon upplevt både skitsnack och påhopp men trotsar detta för att få förverkliga en dröm. 
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Utbildningen är gedigen.  År av erfarenheter och kunskap, utbildning, prov och intervjuer. Preparandkurs som följs av 
elev- och aspiranttjänstgöringar. Som domare är man dessutom alltid SKKs representant, inte bara i raskunskap utan 
också hur man uppför sig mot både utställare och arrangörer. Domarens ärlighet och objektivitet ska aldrig kunna 
ifrågasättas.

För auktoriserade domare finns det en mängd olika utbildningar, på olika raser och generella domarfrågor. 
Kontinuerligt arrangerar klubbarna exteriördomarkonferenser och Svenska Domarföreningen samlar domare till 
rasträffar runt om i landet. Utbildning sker även i utställningsringarna. Många domare studerar på egen hand genom 
böcker, på nätet, via uppfödare och kollegor samt runt om i världen, exempelvis Cruft´s. Våra svenska och nordiska 
domare är både ambitiösa och mottagliga för kunskap. 

Varför vann just den hunden? Frågar sig publik, utställare och den som blev slagen i konkurrensklassen? Då är det 
viktigt att domaren motiverar sitt beslut, något som ingår i utbildningen sedan 30 år tillbaka. Jag vill ändå ursäkta att 
även vi domare är människor och har olika förutsättningar att uttrycka oss. Som domare är man också medveten 
om att ens ordval ofta vägs på guldvåg med risk för att själv bli ”dömd” för resten av livet! Öppen kritik från domare 
utanför Norden kan man inte förvänta sig då deras kultur och bedömningssätt kanske förbjuder det. 
Vi domare har olika erfarenheter, det är en icke oväsentlig förklaring till hur vi dömer. Vi har olika bakgrund, 
värderingar och referensramar. Domare från andra länder har sina referensramar och vi i Sverige har en annan, 
därför kan resultaten skilja sig markant.

Max 5 minuter har jag för varje hund. Då ingår 
palpering, rörelsekontroll, diktera kritik och fatta beslut. 
Med bra rutin och ringpersonal kan dessa minuter 
utnyttjas effektivt. Du som utställare och publik har 
tillgång till utställarkatalog och inte sällan vet du vilka de 
olika hundarna är. Trots det hävdar jag att vi domare 
dömer hundar bättre innanför ringbandet än de som 
står utanför. Förutom våra erfarenheter har vi tillgång 
att både se och ta i hundarna på nära håll.

När en domarkollega kommer in med sin hund, är vi 
många som tittar till lite extra. Inte enbart för att vi vet 
vem personen är utan för att vi kanske ställer högra 
krav, med ledord som ärlighet, objektivitet och det där 
obehagliga ordet ”kompisdomare” i bakhuvudet. Vi kan 
inte bortse från att många av dagens domare en gång 
har varit och är respekterade uppfödare och kan därför 
sällan tänka sig att visa annat än det bästa.  Bara för att 
vi känner många är det inte ett skäl att inte få vinna. Vår hundvärld består av övervägande nybörjare, de har lika stor 
chans att ta hem storvinsten då de flesta domare både har händer att känna med och sunt förnuft att döma med. Att 
enbart vinna för att man är novis – det räcker däremot inte!

Flera kommentarer fälls om oss domare, på utställningar och på sociala medier. Oftast står vi försvarslösa – eller 
väljer att inte gå i svaromål. Är det kanske lättare att kritisera än att döma? Jag reagerar när förståsigpåarna 
kritiserar domare som under bedömningen tittar i rasstandarden för att kontrollera diskvalificerande fel och olika 
måttangivelser. Likaså kritiken när domaren tar mätstickan till hjälp istället för att förlita sig på ett sämre ögonmått.  
Det måste alltid vara bättre att göra rätt än fel! Några uttalar sig att det är svårt att se vilken ”linje” domaren dömer 
efter och glömmer att vi endast kan placera hundarna som deltar för dagen.  Att enbart döma på färg är inte lika 
med att ha en ”linje”! Så enkelt är det nämligen inte att rangordna sina beslut. 

Arrangörerna har också ett ansvar att värna om förtroendet för domarna, utställarna och sportens anseende. Det 
är inte direkt lämpligt att domaren reser med en utställare till eller från utställningen – minst lämpligt om utställare 
och domare reser tillsammans med vinnaren i bagaget! Middagar före och efter utställningen ska alltid ske med sunt 
förnuft. Även om bästa hunden vann ses det inte alltid positivt av de som inte hade chans att festa med domaren.
Ta chansen själv och döm, är ett av mina bästa tips. Golden Retrieverklubben är ett föredöme. De har alltid haft sina 
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”egna domare” på sina inofficiella utställningar. Uppfödare dömer på 10-talet utställningar i landet. Anmälningsantalet 
är ofta högre än vad vi auktoriserade får i ringarna. Till utställningen kommer både vänner och konkurrenter, vinnare 
som nybörjare. Det innebär en stor press på domarens agerande och bedömning då man vet att nästa gång kan det 
vara motsatta. Jag är övertygad om att ödmjukheten och insikten i domarens arbete ökar med dessa uppdrag.
Finns det någon som har facit? Vem dömer rätt och vem dömer fel och vem är den som ska döma oss i denna fråga? 
Vi är inte mer än människor med olika erfarenheter, kunskaper och värderingar. Det är precis som livet utanför 
utställningsringen. Konsten är den att vi alla måste respektera varandra om det så är inom politik, religion eller 
sexuell tillhörighet. Bedömningen är alltid domarens subjektiva uppfattning vid ett specifikt tillfälle.  

Till dig som vet allt, tänk dig för innan du kritiserar. Du kanske också är en förebild för ungdomar och nybörjare i 
vår gemensamma sport. Inte sällan tror de på dina påståenden om snöres- och kompisbedömning. Sådana lösryckta 
påståenden skadar mer än de gör nytta. Vi har alla ett ansvar, både innanför och utanför ringbandet.
För att få veta mer om domarens beslut och tankar, bjud in till en föreläsning. Flera av oss domare är villiga att dela 
med sig av våra kunskaper och reda ut om det verkligen är viktigare vem som håller i snöret än att döma efter en 
rasstandard?

/Hans Rosenberg
Auktoriserad exteriördomare sedan 1984

Bo Jonsson avled den 5 februari 
2016!

Bo eller Bosse, som hans nära vänner kallade 
honom, föddes den 6 april 1926 och han dog den 5 
januari i år, bara 3 månader innan sin 90 års dag! 

Bosse var en mycket omtyckt, levnadsglad och 
social person som gärna dominerade på ett positivt 
sätt och i yrkeslivet var han VD för några olika 
bolag. Men han hade även ett aktivt hundliv vid 
sidan om detta. Han var aktiv inom Bruks och 
Lydnad rörelsen där han som Lydnadsdomare bland 
annat under ett stort antal år ledde det svenska 
Landslaget på de Nordiska Mästerskapen. Förutom 
detta var han Korningsdomare och Vice VD på 
Svenska Kennelklubben (SKK). 

För oss inom SSPK fick han en ovärderlig betydelse 
när han hjälpte oss att få Korningsstatus på alla våra 
raser i SSPK. Undertecknad fick tillsammans med 
min dåvarande make Yngve Landergård kontakt 

med honom i samband med att han köpte en 
mellanschnauzerhane ifrån vår kennel Barthausen. 
Han träffade flera av våra schnauzrar och uttryckte 
då förundran över att dessa verkade vara minst lika 
bra mentalt som många av de brukshundar som 
han som Korningsdomare kom i kontakt med. Vi 
beslutade att genomföra en s.k. ”försökskorning” 
på Vaxholms Brukshundsklubb i början av 80-talet 
där även några dvärgschnauzer var med bla en 
fantastisk svart och silvertik ”Elektra” ( Ägd av Sune 
Hällblad). Denna tik tillsammans med några av våra 
mellanschnauzer visade på fantastiska resultat och 
vi beslöt därför att med Bosse Jonssons stöd driva 
frågan att även få tilldela SSPK:s raser denna titel 
”KORNING”. Det tog några år men idag har vi med 
anledning av all hjälp från Bosse Jonsson fått denna 
Korningsstatus. 

Mig veterligt är det vid sidan om Svenska 
Brukshundsklubben (SBK) endast SSPK som har 
denna rättighet! Den skall vi vara rädda om och 
värna så att den inte ifrågasätts eller tas ifrån oss!

/Maria Landergård

13 november 2016 arrangerar SSPK hel KORNING på Falkenbergs BK
Anmäler till mentaltest (MT)  gör ni via denna länk: 
http://www.falkenbergsbk.se/sv/prov-och-tavling/anmalan-mentaltest och till Exteriörbeskrivningen via denna 
länk: http://www.falkenbergsbk.se/sv/prov-och-tavling/anmalan-exteriorbeskrivning 
Betalningen görs till Falkenbergs brukshundklubb på giro 5603-3327 senast vid anmälningstidens utgång den 23 
oktober. 600kr för MT och 150kr för Exteriörbeskrivning. 

/Emelie Jakobsson, smk SSPKs mentalgrupp
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ISPU-utställning i Norrköping, 
du kommer väl dit!

År 2012 blev SSPK återigen medlemmar i ISPU efter ett 
antal år utanför organisationen. Kortfattat kan beskriva 
ISPU som en internationell organisation som värnar om 
Schnauzer och Pinscherraserna. Länder som är medlem-
mar i ISPU har möjlighet att arrangera ISPU-utställning 
och den första för oss blir i Norrköping i 5 juni. 

ISPU-REGLER OCH TITLAR
På hemsidan finns reglerna för ISPU-titlarna och har man 
frågor kan man kontakta Annette Persson som är väl 
insatt i ISPU-reglementet. 

Domarpresentation Benny Blid vin Schedvin

Jag har blivit ombedd att skriva en 
domarpresentation till SSPK:s utställning 
i Norrköping 5 juni 2016, vilken ock-
så är den första ISPU-utställningen då 
klubben återigen mycket glädjande blivit 
medlemmar i den internationella Sch-
nauzer/Pinscherunionen.
Jag kan nog påstå att jag tillhör vetera-
nerna inom SSPK. Blev medlem sent 
sextiotal om jag inte minns fel och 
ordförande då var välkände Schnau-
zerprofilen Marianne Frestadius och 
Notisbladet var ett stencilerat häfte med SSPK:s gamla 
logga på framsidan. Samma logga som på det gamla för-
tjänsttecknet ”guldkransen” vilket jag förärades i början 
på åttiotalet och fortfarande bär med stolthet.
Mitt liv med Schnauzer började 1966 då jag som tonår-
ing köpte min första Riesen från Erik Öhbergs välkända 
kennel Riesengården, Int Nord Ch Riesengårdens Xo. 
Det blev sedan några fler Riesen och kennelnamnet 

Maximin erhöll jag tillsammans med min mor i början på 
sjuttiotalet. Då hade också den första Dvärgschnauzern 
kommit till huset, Ch Gråskäggs Johanna som var upp-
född av Mona Bengtsson. Har sedan dess fött upp en del 
vinstrika peppar/salt Dvärgschnauzer med champion-
titlar i flera länder. En vinstrik Mellanschnauzer (ursäkta 
men jag kommer nog alltid att kalla dem det) fanns också 
under några år, Ch Curbits Huckleberry, uppfödd av 
Curt Cederskog som ju också var en välkänd och upp-
skattad domare i vår klubb. Hemma finns fortfarande 
två Dvärgschnauzer, Nord Ch Maximin Mr Minivale och 
Barcols Mercedes Maximin, mera känd som Gun.
Jag gick SKK:s preparandkurs 1976 med SSPK:s raser 
och Riesen och Dobermann i grundutbildningen. Gjorde 
bl a elev och aspiranttjänstgöringar för Marianne Furst 
Danielsson, Ulla Tjus och Ragnar Slettengren, gamla 
välkända profiler inom våra raser. Vidareutbildade mig 
senare på framför allt Terrier och Brukshundar men 

senare också Vinthundar och Spaniel/Re-
trievers. 2014 blev jag utsedd av DK/CS 
att vidareutbilda mig till Allrounder, en ut-
bildning som pågick intensivt till dec 2015 
då jag hade fullgjort mitt program och blev 
utnämnd till Allrounddomare.
Dock har ju alltid SSPK:s raser en sär-
skild plats i hjärtat. Jag har dömt raserna i 
många länder både på specialutställningar 
och på Championship shows.
Det finns naturligtvis mycket mer att 
berätta om mina nu nästan 50 år med 
Schnauzer men det kan ju i så fall bli vid 

ett annat tillfälle.
Det känns hedrande att döma på ISPU-utställningen i 
Norrköping tillsammans med Carina Andersson Rapp 
som ju också har en gedigen erfarenhet av våra raser 
och verksamhet inom SSPK och som jag dessutom haft 
glädje att följa lite extra i domarkarriären eftersom jag är 
hennes mentor under utbildningen.

/Benny Blidh von Schedvin

Domarpresentation Carina Andersson Rapp

Jag har fått den stora äran att få döma i Norrköping 5 
juni 2016, då vi har vår första ISPU-utställning och har då 
också blivit ombedd av vår styrelse att göra en presenta-
tion av mig.

Mitt schnauzerliv började i mitten av 70-talet med en 
svart mellanschnauzer (kan inte kalla dem något annat 
efter alla år) från Travartorps Kennel. Jag bodde i Stock-
holm mellan 1977-1979 och en dag på morgonprome-
nad med min hund på Gärdet blev jag nästan jagad av 
två mycket välklädda damer med hatt som ropade efter 
mig, Flicka lilla, flicka lilla med svart schnauzern, stanna, 

stanna.
Jag tvärstannade naturligtvis och det visade sig att dessa 
damer var Marianne Frestadius och Gerd Hyden, två 
mycket välkända damer under denna tid. Samtal inleddes 
och vi träffades sedan ofta och jag blev därmed bekant 
med många stora och betydelsefulla schnauzer- och 
pinschermänniskor.

Detta var starten på en mycket lång och intressant resa 
för mig inom våra raser och vår klubb.

En person som betytt för mig och som jag alltid har kallat 
för min mentor var Curt Cederskog. I slutet av 70-ta-
let inskaffades en mellanschnauzer peppar/salt tik vid 
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namn Daisy vars far var Curbits 
Hickory. Curt Cederskog var 
innehavare av kennelnamnet 
Curbits. Efter denna kom det 
en hanhund, Barthausens Lakej 
Leopold, som var uppfödd av 
Maria och Yngve Landergård. 
Han var den hund som gav mig 
starten i min uppfödar- och 
utställningskarriär och därav mitt 
kennelnamn, Lakej’s.
Maria och Yngve har naturligtvis 
betytt väldigt mycket för mig och det gör Maria fortfa-
rande. Maria har alltid varit ett stort stöd och en mycket 
god vän för mig genom min resa i livet.
1988 fick jag den bästa present på min 30 års dag, Ar-
genta’s Hamilton hette han och därmed startade nästa 
fina bekantskap, en lång härlig resa med familjen Anders-
son, Kennel Argenta.
Hamilton var en underbar representant för sin ras och 
gav inte bara mig utan många andra mycket glädje.

Tidigt 80-tal kom den första dvärgschnauzern svart/
silver, hon var fallen efter svarta hundar som Catarina 
Almroth ägde. Ninni som hon kallades för var ingen 
större stjärna men lämnade efter sig stjärnor och lade 
därmed grunden till mitt avelsarbete som jag fortfarande 
håller på med.
Under en resa till USA sent 80-tal tillsammans med mina 
goda vänner, Gunilla och Bengt Nydén, Eva Liljekvist 
Borg och Göran Borg köptes det in lite hundar.
Det var då min stora kärlek och den hund som betytt 
mest för mig och gör fortfarande kom hem.
Meadoway Sharpshooter hette han, en svart/silver, till 
vardags kallad Skipper. Han var en framgångsrik utställ-
ningshund men framför allt en mycket god avelshund. Vi 
tävlade på den tiden ofta med uppfödar- och avelsgrup-
per med stor framgång i finalringarna.

Numera har jag också vit dvärgs-
chnauzer där jag fått stor hjälp 
i min start av bästa vännerna, 
Gunilla och Bengt Nydén.

Jag gick SKK:s preparandkurs 
2011 och just denna helg för 5 
års sedan gick jag ut med resul-
tat godkänd och styrde då min 
bil mot Norrköping där jag blev 
mottagen med pompa och ståt, 
det var en fantastisk känsla!

När jag valde min mentor för denna utbildning så var det 
inte svårt för mig, det fanns bara en jag ville ha, Benny 
Blidh von Schedvin, till min stora glädje tackade han ja.
Benny har en gedigen kunskap om våra raser och vår 
klubb och är en mycket duktig domare och lärare för 
mig. Han har stöttat mig i allt jag gjort i min utbildning 
och gör fortfarande och står mig numera mycket nära.

Nu har jag fått den stora äran att få döma på SSPK:s för-
sta ISPU utställning tillsammans med min mentor, Benny, 
det känns oerhört hedrande och fantastiskt. Det magiska 
med det hela är att det är just denna helg.

Jag har också varit aktiv de senaste 10 åren i SSPK och 
vår rasring och efter snart 40 år som medlem känns det 
inte som denna resa vill ta slut. Det är fortfarande lika 
roligt att komma ut bland medlemmar och framför allt 
att få döma våra raser.

Det finns hur mycket som helst att berätta men allt får 
inte plats här.

Jag ser med stor glädje och spänning fram emot denna 
dag 5 juni 2016.

/Carina Andersson Rapp

Grattis Tina och Majken!

Tina Östling vann SSPKs fototävling 
på Facebook där hennes hund, 
Dvärgschnauzern Majken kammade 
hem flest röster, grattis! Vinstpaket 
kommer på posten. 
Vi hade ca 200 fotobidrag och det 
är väldigt roligt att så många ville 
vara med och visa upp bilder på våra 
Schnauzer-Pinscherraser. Inlägget 
om fototävlingen nådde ca 14 000 
personer.

/Annelie Finnebäck
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HUNDGOTT NORDEN
 100% Svenskt Kött 

Vi säljer Svensktillverkat hundgodis helt
utan tillsatser eller konserveringsmedel.
Allt vårt godis är gjort från Svenska 
närproducerade nötboskap varav stora delar är 
ekologiskt uppfödda från områdena kring Västra 
Götaland. Godiset vi tillverkar av nöt är torkad 
lunga & lever. 
Vi har även kvalitetstillbehör för hunden såsom: 
• Koppel & Halsband i svenskt Tärnsjöläder 
• Tug E Nuff motiverande kampleksaker från det 
lilla familjeföretaget utanför Exmouth i Devon, 
England
• Vetbeds original från England
• Hundleksaker från Kong, Petsafe & Skinneeez 
m.fl. 
Och massa mer!

www.hundgott.se

Pälsvårdsprodukter & trimredskap mm av proffskvalité

Välkommen in på vår hemsida 
www.mandalay-trimbutik.com

Där hittar du varor från: 
Greyhound 
Artero
Show Salon Spa
Essentials 
och 
Onyx 
bl a.

E-post: mandalay-trimbutik@live.se

Senaste nytt hittas på 
SSPKs hemsida 

sspk.se
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- Mycket kött -> mätt hund

- Glutenfri -> god hälsa

- Aloe vera -> glad mage

För en sund katt & hund

Socialisera med oss!

Uppfödare? För dig finns speciella uppfö-
darsäckar.  Anmäl dig till uppfödarklubben 
på hemsidan eller kontakta Sofie Lönn på 
sofie@lupus.se, eller tel: 021-471 72 17.

Visste du att vi även har en näringsrådgi-
vare som du kan ställa din fråga till? Meri 
Hakkarainen hjälper dig på meri@lupus.se, 
eller tel: 021-471 72 10.


