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Verksamhetsberättelse

2021
Svenska Schnauzer & Pinscherklubben
Specialklubbens 74:e verksamhetsår

_______________________________________________________________
Verksamhetsberättelse 2021 för Svenska Schnauzer & Pinscherklubben - Ansluten till Svenska Kennelklubben

SSPKs styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Adjungerad kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Bo Skalin
Annelie Finnebäck
Annette Persson
Eva Borg Broberg
Marie Christine Lindgren
Christina Ling Larsson
Bodo Bäckmo
Maria Landergård
Irja Åberg
Monica Håkansson
Jan Hockart
Kristina Carlstedt
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Övriga förtroendevalda
Valberedningen

Ida Björklund (smk), Frida Tjernberg och Caroline Brodd Björklund

Revisorer
Revisorssuppleanter

Päivi Majava och Monika Johansson
Sofie Thunborg och Monika Axelsson

SSPKs arbetsgrupper & övriga uppdrag
Utställningsgruppen
Domargruppen
PR/INFO ansvarig
SKBV & ISPU ansvarig
Mentalgruppen

Hedersuppfödarseniorgruppen
Årets Hundgrupp
Hemsidan/internet ansvarig
Facebook
Instagram

Annette Persson och Sölvie Linder
Bo Skalin och Eva Borg Liljeqvist.
Christina Ling Larsson, Mia Hansson, Cecilia Carlbom Widén
Annette Persson
Jan Hockart, Bodo Bäckmo, Boel Niklasson, Kristina
Carlstedt och Ulrika Claesson Månsson
Monica Håkansson, Eva Borg Broberg, Susanne Swedjebrink,
Susanne Nilsson och Susanne Lundberg
Föreningsgruppen
Annelie Finnebäck och Maj Flodin
Maria Landergård
Marie-Christine Lindgren
Annette Persson
Annette Persson och Annelie Finnebäck
PR/Infogruppen

Kontaktansvarig SKK
Kontaktansvarig ISPU
Medlemskontaktansvarig

Annette Persson
Bo Skalin
Eva Borg Broberg

KF-delegater SKK

Annelie Finnebäck och Bodo Bäckmo

Avelsgruppen

Styrelsens möten
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden och samtliga möten har skett via Zoom. AU har
sammanträtt fyra gånger och då via Zoom eller mejl.

SSPKs fullmäktigemöte
Vi hade inget fullmäktige på grund av Coronapandemin.
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SKKs fullmäktige
Annelie Finnebäck (vice ordförande) och Bodo Bäckmo (ledamot) var delegater för SSPK på
Svenska Kennelklubbens fullmäktige i Göteborg hösten 2021. En sammanfattande rapport från KF
finns publicerad på SSPKs Facebooksida 25 oktober. SSPK hade förberett sig inför KF genom att
ha två möten via Zoom med övriga specialklubbar, ett styrelsemöte med SSPK samt ett förmöte
med specialklubbarna dagen innan KF.
SSPKs delegater var restriktiva med att rösta bifall på motioner som innebar fler regler och krav
vilket inte är rätt väg för att komma tillrätta med vissa problem.
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Angående motionen om HD: 24:1 Motion från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, Svenska
Brukshundklubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben samt Svenska Stövarklubben avseende
registrering av resultat för röntgenundersökning av höft- och armbågsleder
https://www.skk.se/.../bilaga-24-1-sspk-sbk-m.fl-ang-hd.pdf. Denna motion bifölls av SKKs
fullmäktige. Det kommer inte hända något i praktiken 2021 utan först under 2022. Utländska
hundars resultat kommer att få registreras i SKKs hunddata (som använt avläsningsprotokollet)
och det ska även gälla för en svenskregistrerad hund, att få den röntgad i Sverige och avläst i ett
EU-land med aktuellt avläsningsprotokoll. Vi måste dock invänta förslag på reviderat regelverk
från SKKs avdelning för avel och hälsa innan vi kan be aktuella rasklubbar gå ut med praktisk
information.

Remisser från SKK
Remiss angående nya typstadgar har SSPK tillskrivit SKK om att få dispens då remissen är
omfattande att gå igenom och skickades ut samtidigt som fokus lades på förberedelser inför KF.
SKK har flyttat på svarstiden på remissen till nästa år. SSPK har inte fått in några synpunkter från
rasklubbarna.

SSPKs medlemsantal
År 2021 uppgick totalt antal medlemmar i SSPK till 2 142, en ökning med 9,5 procent
(203 medlemmar).
Samtliga rasklubbar har ökat antalet medlemmar 2021 jämfört med 2020.
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Registreringssiffror för SSPKs raser
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Totalt har antalet registrerade hundar (SSPKs raser) ökat med 3,9 procent (81 hundar)
år 2021 jämfört med 2020. Ökningen från 2019 till 2020 var 22 procent (456 hundar).

Registreringar
Affenpinscher
Dvärgpinscher
Dvärgschnauzer p/s
Dvärgschnauzer s
Dvärgschnauzer s/s
Dvärgschnauzer v
Pinscher
Schnauzer p/s
Schnauzer s
Totalt

Registreringar
Affenpinscher
Dvärgpinscher
Dvärgschnauzer
Pinscher
Schnauzer
Totalt

år 2016
64
240
423
352
297
133
130
60
102
1 801

år 2016
64
240
1 205
130
162
1 801

år 2017
53
186
386
448
308
105
103
65
48
1 702

år 2017
53
186
1 247
103
113
1 702

år 2018
61
213
253
433
310
124
108
73
75
1 650

år 2018
61
213
1 120
108
148
1 650
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år 2019
50
172
278
424
245
121
111
65
95
1 561

år 2019
50
172
1 068
111
160
1 561

år 2020
57
234
364
497
310
162
229
103
61
2 017

år 2020
57
234
1 333
229
164
2 017

år 2021
59
234
341
545
296
206
229
123
65
2 098

Förändring
2020 &
2021 i %
3,4%
0,0%
-6,7%
8,8%
-4,7%
21,4%
0,0%
16,3%
6,2%
3,9%

år 2021
59
234
1 388
229
188
2 098

Förändring
2020 &
2021 i %
3,4%
0,0%
4,0%
0,0%
12,8%
3,9%

PR/INFO gruppen
Gruppen har gett ut ett nummer av tidningen Notisbladet (digitalt).
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Vidare har det anordnats ett antal webbinarier under året:
▪

18/2 Patric Ragnarsson som pratade om: Parning och dräktighet (Hur en valp blir
till när allt går som det ska. Varför blev det inga valpar).

▪

11/3 Anne-Cathrine ”Ancan” Edoff som pratade om mentalitet och vad BPH står
för. Ancan ingår i SKKs mentalpool som stöttar och inspirerar ras och
specialklubbar i deras sätt att arbeta med mentalitet.

▪

8/4 Annika Forsberg från Agria föreläste om Agria Breed Profile. Där fick vi lära
oss att läsa och förstå Agria Breed Profile (ABP). Hon tog upp raserna
dvärgschnauzer och dvärgpinscher.

▪

15/4 Jenny Linderoth, också hon från SKKs mentalpool fortsatte att prata om
mentalitet och BPH. Hon gick bland annat genom BPH diagram/protokoll.

▪

22/4 Göran Åkesson (innehavare av Hamiltonplaketten), uppfödare av
dvärgpinscher och dvärgschnauzer, berättade hur han tänker beträffande sin avel
och uppfödning.

▪

27/5 Patric Ragnarsson pratade om avel och valpning. Han gick bland annat
genom de olika faserna i tikens valpning.

▪

10/6 David Selin från Hundutbildningsgruppen tog upp ämnet stresshantering hos
hund. David har lång erfarenhet av arbete med hund och bland annat arbetat
mycket med rådgivning och träning av ”problemhundar.

▪

16/9 Bo Edoff föreläste om näringslära. Vad kan vi lära oss av hundens avföring
och mycket annat.

▪

21/10 Ulrika Claesson Månsson föreläste om lugnande signaler. Hur man kan
förstå och tolka sin hunds signaler och kommunikation. Hur man ska få bättre
kontakt och kommunikation med sin hund

▪

30/11 Anna Lindelöf från VOM og Hundemat föreläste om näringslära och
utfodring av färskfoder. Vad är färskfoder och hur mycket ska man ge är ett litet
axplock från föreläsningen.

SSPKs avelsgrupp
Vi har inte anordnat avelskonferens 2021, denna framflyttas till hösten 2022 med hopp
om att smittoläget förändras.
I övrigt har vi på uppdrag av SSPKs styrelse granskat RAS-dokument för
dvärgschnauzer, dvärgpinscher och pinscher. Efter beslut från SSPKs styrelse skickades
dokumenten till SKKs avelskommitté för fastställande.
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SSPKs styrelse har under året beslutat att raser inom SSPK kan skicka in sina
röntgenplåtar till tyska PSK för avläsning.

SSPKs föreningsgrupp
Gruppen har stöttat rasklubbarna i frågor som rör rasklubbarnas årsmöten mm.
Under året har föreningsgruppen initierat att ett flertal Googleformulär skapats. Syftet
har varit att få en mer enhetlig form att få in förslag från rasklubbarna för SSPKs och
SKKs utmärkelser. Att förslagen innehåller relevant information och att
förslagsställningen blir mer enhetlig. Vi hoppas också att formuläret för motioner ska
vara ett bra stöd för rasklubbarna att skriva motioner till specialklubben.
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Ansvarat och planerat för SSPKs workshop med rasklubbarna om gemensam
verksamhetsplanering för 2022.
Föreningsgruppen har tagit fram förslag till arbetsordning för SSPKs mentalitetsarbete
och som beslutades av specialklubbsstyrelsen våren 2021.
Arbetat fram hur SSPK ska arbeta med GPDR och samlat det i en fil vilken
specialklubbsstyrelsen beslutade om att fastställa i juli 2021.

SSPKs mentalgrupp
Mentalgruppen har under verksamhetsåret haft ett antal digitala kontakter samt ett
fysiskt möte hösten 2021.
Det genomfördes under året en enkät som skickades till samtliga lokalklubbar inom SBK.
Där ställdes frågor om man vill samarbeta med SSPK i genomförande av MT och MH för
våra raser och om man har MT- och MH-verksamhet inom klubben.
Det genomfördes också en inventering via en enkät av mentalfunktionärer och intresset för
utbildning. Enkätens resultat är inte färdigt för redovisning. Hittills har ett tjugotal svar
erhållits.
Arbetet med att undersöka sambanden mellan BPH och MH har initierats och ett antal
hundar som är dubbelt beskrivna har tagits fram som underlag för jämförelsen.
Bodo Bäckmo har i kontakter med SBK och förmedlat SSPKs synpunkter på regel- och
föreskriftsändringar.
Jan Hockart har tagit upp diskussioner med SKK angående redovisning av BPH-statistiken
där egenskapsmedelvärden redovisas baserat på samtliga resultat sammantaget.
Under året genomfördes två mentaltester (MT) i samarbete med Örebro BK och
Falkenbergs BK. Uppfödar-MH genomfördes på initiativ av uppfödare bland annat på Gävle
BK.
Under gruppens fysiska möte hösten 2021 diskuterades ett flertal idéer om hur
mentalverksamheten inom SSPK kan utvecklas. En del av dessa idéer redovisas i
verksamhetsplanen.
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SSPKs domargrupp
Domargruppen fick snabbt ställa om från att gå från att inga utställningar skulle kunna
anordnas till att nya restriktioner möjliggjorde utställningar. Styrelsen fattade beslut om nya
utställningsorter och domargruppen fick med kort varsel i uppdrag att bjuda in domare. Med
tanke på då rådande restriktioner i Sverige och i övriga Europa bjöd vi in svenska domare
där flertalet var rasspecialister.
Domarlistan för 2022 presenterades på hemsidan i december 2021. Ca hälften av domarna
kommer från listan med domarförslag som lämnades av medlemmar i samband med
utställningsgruppens enkät i juni 2022.

SSPKs utställningsgrupp
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Vi har genomfört 7 utställningar varav 2 har varit tvådagars. Styrelsen beslutade om nya
utställningar orter på grund av de restriktioner som först innebar inställda utställningar
och sen efter nya restriktioner plötsligt var möjliga att genomföra.
Totalt
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

har det varit 951 anmälda hundar 2021 fördelat på följande orter:
Varberg -171
Piteå dag 1 - 76
Piteå dag 2 - 72
Åsarna dag 1 - 143
Åsarna dag 2 - 140
Värnamo - 128
Västerås - 221

Annette Persson som förvarar och transporterar alla saker till utställningarna har varit
på samtliga utställningar och Sölvie Linder (ringsekreteraransvarig) har varit med på
samtliga förutom Piteå. Vi har fått hjälp av flera medlemmar när vi byggt upp våra
utställningar och av Annelie Finnebäck med utformning av PM mm, tusen tack för detta.
Vid två tillfällen har gruppen bjudit in SSPKs medlemmar till webbinarie där vi diskuterat
SSPKs utställningsverksamhet och fångat upp medlemmarnas synpunkter. Inför det
första webbinariet la gruppen ut en enkät för medlemmarna att besvara (önskemål om
utställningsorter, domare mm).

Utmärkelser
Årets hund
På grund av pandemin blev SSPKs tävlingsverksamhet inställd varför styrelsen fattade
beslut om att ställa in tävlingen årets hund 2021.
KORAD (godkänt mentaltest och exteriörbeskrivning)
Hedenhös Joker DS p/s
Keeris Caesar S p/s
Förtjänsttecken i Silver
Sabina Andersson
Ingela Pettersson
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Förtjänsttecken i Guld
Catharina Holmberg Kivinen
Uppfödarmedalj
Zuzan Hagelin kennel Björnakroken’s

Klubbens sociala medier
SSPKs hemsida hade 74 771 besökare under 2021 vilket är en liten nedgång sedan 2020.
SSPKs Facebooksida är välbesökt och på den skriver vi in nyheter hela tiden.
SSPKs Instagram har ett fåtal följare.

Styrelsens slutord över verksamhetsåret 2021
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Det har fortsatt varit ett annorlunda år på grund av pandemin men detta år har vi alla fall kunnat
vara mer aktiva. Mycket glädjande att rasklubbarnas medlemsantal fortsätter öka. Vi vill tacka
alla som arbetat inom SSPKs organisation under året!
SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN

[verksamhetsberättelsen signeras digitalt av styrelsens ordinarie ledamöter]

Bo Skalin, ordförande

Annelie Finnebäck, vice ordförande

Annette Persson, sekreterare

Christina Ling Larsson, ledamot

Marie-Christine Lindgren, ledamot

Bodo Bäckmo, ledamot

Maria Landergård, ledamot
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