
PRESENTATION! 

 Mitt namn är MARIA LANDERGÅRD, 70 år, och jag bor på Lidingö och firar nästa år (2023) 50 års 

Jubileum som uppfödare.  Jag började redan som tonåring att föda upp dvärgschnauzer tillsammans 

med min mor i kennel ”SCHNAUZI-HERO’S” 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 hade bara 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 egen uppfödning känner att jag idag behärskar, även om man alltid kan lära 

nytt. 

 Från och med 2022 kommer jag även att ingå i SSPK:s Mentalgrupp. På äldre dagar har jag  sadlat om 

och utbildat mig till ”Samtalterapeut”.  Så mentalitet och psyke både hos hundar och människor är av  

stort intresse.   

Jag ser verkligen fram emot att få bidra med mina kunskaper och erfarenheter i nya  styrelser, så 

länge jag orkar och så länge jag är efterfrågad. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Landergård  

 



 

 

 

 


