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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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SSPK-Nytt på nätet
SSPKs styrelse kommer att börja ge ut en digital 
tidning/nyhetsbrev och det här är det första numret. 
Innehållets mängd kommer att variera, allt från ett 
tunt nyhetsblad till en tunnare tidning. Den kommer 
publiceras på hemsidan sspk.se som en pdf-fil. 

SSPK har i dagsläget ingen egen utgivning av en tryckt 
klubbtidning utan samordnar fyra av klubbarnas 
tidningar varför det här är ett utmärkt sätt för styrelsen 
att utan begränsning av datum och platsutrymme nå ut 
med information till specialklubbens medlemmar. 

För den eminenta layouten och sättningen av tidningen 
ansvarar Suvi Andersson som är en av hjärnorna bakom 
Notisbladets modernisering.

/Annelie Finnebäck Ny suppleant till SSPKs styrelse 
Vi välkomnar Emelie Jakobsson till SSPKs styrelse 
som suppleant. Emelie bor i Örebro och äger två 
dvärgschnauzrar. Emelie är sekreterare i Frövi 
Brukshundklubb och med hundarna är hon aktiv med 
bland annat utställningar och Agility. Emelie är uppväxt 
i en familj med stort hundintresse. Hennes mamma har 
uppfödning av Berner Sennen och hennes syster går 
domarutbildning i Norge. Emelie har fått ansvaret att 
vara sammankallande för SSPKs mentalgrupp. 

/Annelie Finnebäck

Lite från vårt fullmäktigemöte i Skepptuna 12 mars
Fullmäktige 12 mars var mycket trevligt och flöt 
på bra. SSPKs fullmäktige är specialklubbens högst 
beslutande organ och endast delegaterna, vilka utses av 
rasklubbarna, har rösträtt. SSPKs styrelse får inte rösta 
utan besluten på fullmäktige ägs helt av delegaterna. Alla 
medlemmar är välkomna att närvara fullmäktigemötet 
enligt våra stadgar men har inte rösträtt men kan om 
fullmäktige så beslutar få rätt att yttra sig. Rösträtt som 
medlem har man på sin rasklubbs årsmöte. 

Innan fullmäktige började så startade vi med 
prisutdelning till alla som vunnit i de olika 
åretshundkategorierna. Hela listan finns på 
SSPKs hemsida. Fullmäktige röstade i enlighet 
med valberedningens förslag. När det kom till 
propositionerna (som är förslag från styrelsen) som 
båda handlade om stadgeändringar röstade delegaterna 
mot den första där styrelsen hade önskemål om 
fullmäktige vartannat år. Den andra propositionen 
som handlade om antalet deltagare i styrelsen röstade 
fullmäktige för. 

Det fanns ett engagemang på fullmäktige från 
delegaterna och det är positivt! Det är ni som är 
medlemmarnas röster.

/Annelie Finnebäck

Outlämnade utmärkelser på fullmäktige
Alla dessa skickades på måndagen den 14 mars. Saknar 
du något så meddela sekreteraren på sekreterare@sspk.
se 

/Annette Persson

Svenska Schnauzer Pinscherklubben
har den äran att presentera vår nästa föreläsare:

Maja Lena Eloranta
RAS Workshop

Söndagen den 9 oktober
Pris 375:- per person. Fika och lunch ingår
Sista dag för anmälan och betalning är 30/9

email: kassor@sspk.se
telefon: 0707-586675

PG: 353981-4 (skriv namn)
Se annons sist i nyhetsbladet!

Tack!
Under 2015 blommade verkligen Notisbladet ut! 
Fyra av våra rasklubbar gick samman och gav ut en 
gemensam klubbtidning under namnet Notisbladet. 
Det blev en tidning som vi oblygt vågar påstå var en 
Sveriges bästa hundtidningar 2015.
Nu har Suvi och Lisa som varit motorn med teman, 
layout och det tekniska valt att sluta. Nr 1 som 
kommer ut i april är det sista numret med denna 
kreativa redaktionssammansättning.
Vi är verkligen glada över all tid och engagemang 
som de har lagt ner på tidningen tillsammans med 
redaktörer från klubbarna!

/SSPKs styrelse

Vi letar efter dig!
Nu letar vi efter dig som känner att du vill ta över 
stafettpinnen och ge ut klubbtidningen Notisbladet 
fyra gånger per år. Tidningen görs i programmet 
InDesign. Om du har frågor är du välkommen att 
ringa mig på 076 10 55 445 eller skicka ett mail till 
annelie@sspk.se

/ Annelie Finnebäck
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Årets hund SSPK 2015
I samband med SSPKs fullmäktige 12 mars delades priser 
ut till alla vinnare i tävlingen årets hund 2015. 
I nästa nummer av SSPK-nytt ger vi plats till den 
yngre generationen. Då kommer ni få läsa lite mer om 
vinnarna i Juniorhandling och Barn med hund. 

Barn med Hund
Hector Young och Ida Johansson
Junior Handling
Matilda Sundborn 

Fullständig lista samt poängberäkning och regler finns på 
sspk.se

Fixus Drummer Boy
Årets hund och årets svenskfödda hund
Årets dvärgschnauzer svart
Årets svenskfödda dvärgschnauzer svart
Ägare: Anne och Jannica Wallin 

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Balans och proportioner. Daniel skulle kunna vara av 
vilken Schnauzerstorlek som helst. Elegant, vare sig för 
grov eller lätt. 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Svårt att ta ut något speciellt men BIS-placeringarna 
både hos SKK & SSPK är naturligtvis alla var för sig, 
speciella tillfällen. Bara att vinna grupp 2 hos SKK, 
där många topphundar konkurrerar, är självklart 
en fantastisk känsla. Vi är så glada över Daniels alla 
framgångar och vill här passa på att tacka alla domare, 
kollegor och andra vänner för ett mycket trevligt 
och framgångsrikt år. Bäst av allt är ändå Daniel själv, 
en härlig och trevlig svart Dvärgschnauzer som vi är 
mycket stolta över!

Våra vinnande 
utställningshundar
Årets utställningshund i SSPK 2015 blev i år den 
svarta dvärgschnauzerhanen Fixus Drummer Boy, 
ägd och uppfödd av Anne och Jannica Wallin, Kennel 
Fixus. Daniel som han kallas för hemma lade ribban 
direkt i Strängnäs förra årets genom att bli BIG-2 
och under säsongen har det blivit många fina vinster 
som slutade med topplacering i SSPKs tävling årets 
utställningshund. Vi har ställt några frågor till hans 
ägare precis som vi gjort till alla vinnarna i årets 
hundtävlingarna. 
OBS: Alla hundar nedan presenteras utan titlar!

/Redaktionen

http://sspk.se
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Velvet Dandy’s Aura
Årets schnauzer svart 
Årets svenskfödda schnauzer svart
Ägare: Veronica Lange och Maria Borg

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Laura är en komplett som har allt! Balans i både 
temperament och konstruktion med ett fantastiskt 
MH och har nu även valpat perfekt med 9 sunda 
fina avkommor. Topp tre blir alltså 1. Vitalitet, 2. 
Konstruktion helt enligt standard, 3. Balans. 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
När Lauras valpkull föddes den 26 december! Vår 
efterlängtade kull och julklapp!

Kennel Velvet Dandy’s
Årets Uppfödare 
Ras: Affenpinscher
Innehavare: Maria Borg och Veronica Lange

Årets uppfödare 2015 föder upp raserna Schnauzer 
peppar&salt, Schnauzer svart och Affenpinscher. Det 
var med den sistnämna rasen, Affenpinscher som 
de blev årets uppfödare i SSPK 2015. Tidigare år 
har de vunnit årets uppfödare med rasen Schnauzer 
peppar&salt. Affenpinscher är specialklubbens minsta 
ras både till storlek och registreringssiffror men inte när 

det gäller till att få uppmärksamhet. Rasrepresentanter 
har de senaste året flitigt placerat sig både i grupp- som 
BIS-finaler på länsklubbarnas utställningar och givetvis 
även på specialklubbens utställningar. Är de med på 
klubbmöten så går de från famn till famn och charmar 
upp alla. Redaktionen ställde några frågor till Velvet 
Dandy’s;

Hur många olika individer har ingått i era 
uppfödargrupper under året?
Vår uppfödargrupp har under året bestått av: Simon, 
Lejonel, Blomhåret, Alpha, Lau Lau, Bengt, Pingu, Barbie 

och Norpan. Norpan som också blev 
årets Affenpinscher. 

Hur många olika kombinationer 
har grupperna oftast bestått av?
Det har oftast varit tre olika 
kombinationer

Vilka svårigheter finns det med 
att tävla med uppfödargrupp?
Det svåraste är att få alla att stå still 
på sina fyra ben, titta åt samma håll 
och få det hela att se effortless ut. 

Topp-3 styrkor hos er grupp?
Det är en rastypisk, enhetlig och 
showgrupp med massor av charm.

Något ögonblick som ni minns 
extra från året som gick?
SKK Täby där vi blev tvungna att 
hitta två handlers på plats och 
de hade aldrig visat hund i en 
uppfödargrupp förut och det slutade 
med en BIS 1:a.
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Mandalay’s Martini 
Årets dvärgschnauzer svart&silver 
Årets svenskfödda dvärgschnauzer svart&silver
Ägare: Monica Andersson 

Vilka är din hunds topp-3 styrkor
Han är så cool och stabil mentalt. Väldigt snabbt pigg 
på lek och lika snabbt slappnar han av även i de mest 
stökiga miljöer och så har han varit sen han var liten. 
Att han är en väldigt godmodig hund. Härlig att ha i 
flocken. Att han är så rolig. Älskar att leka och pipande 
bollar är bäst! Leker man med honom och t ex kastar 
boll så är han koncentrerad på det oavsett vad som 
händer runt om. Han är energisk, outtröttlig och 
mycket arbetsvillig. Han har glimten i ögat och pratar 
mycket.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Det har varit många höjdpunkter med den gossen, 

det första man kommer att tänka på är nog i alla fall 
BIS 3-platsen i Vänersborg. Det blåste full storm, 
domartältet lyfte och flög iväg och i högtalarna lät det 
som världens åskoväder p g a blåsten. Då slog han till 
och blev BIS-3 så vad gjorde då väder och vind?!

Velvet Dandy’s Princess Bubblegum 
Årets Affenpinscher 
Årets svenskfödda Affenpinscher
Årets junior (delas med Pinscher)
Ägare: Veronica Lange och Maria Borg

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Temperament. Balans; helt fria rörelser i sin moderata 
konstruktion. Uttryck med energi och gnista i blicken. 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
SKK Ransäter där Norpan som junior vann BIR och tog 
årets första grupp-2 placering med en andraplats.

Motown’s Let It Be
Årets dvärgschnauzer peppar&salt 
Årets svenskfödda dvärgschnauzer peppar& salt
Ägare: Kirsten Pedersen och Pauline Björklund

Vilka är din hunds topp-3 styrkor? 
Hans närvaro i ringen, han ställer alltid upp sig rätt till 
hundra procent i ringen och hemma är en kille som har 
både av- och påknapp. 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick? 
När han blev champion i Lidköping och då han blev 
internationell champion när han blev 2,5 år gammal.
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Argenta’s Kingsley 
Årets Schnauzer peppar&salt 
Årets svenskfödda Schnauzer peppar&salt
Ägare: Maria Sundbom

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Han är en underbar familjehund full av upptåg och så 
snäll. Han har också hunnit med att klara anlagsprovet 
i viltspår. Dessutom har han visat sig vara en fin 
avelshund med avkommor som vi är så nöjda med.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Med Kingsley har det varit många fina ögonblick 
under året berättar Boel, en av uppfödarna. Det bästa 
är att så många olika domare från hela världen har 
uppskattat honom. En händelse utöver är när han blev 
grupplacerad på SKKs utställning i Eskilstuna när våra 

goda vänner från Lettland, kennel Dinamunde, var på 
besök utan dem hade vi aldrig haft vår K3-kull och 
Kingsley.

Lilla Enebys La’ Ludwig
Årets Pinscher 
Årets svenskfödda Pinscher
Ägare: Birgitta Persson

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
En hund som alltid är på gång, älskar att visa upp sig 
med stolthet samt älskar alla i sin omgivning.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Definitivt BIS-1 i Åsarna på SSPK utställningen.

Heziblos Lady Guzmania
Årets Dvärgpinscher 
Årets svenskfödda Dvärgpinscher
Ägare: Åsa Lundberg 

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Underbart temperament, vilja av stål och dessutom 
världens gosigaste hund.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
BIG 1 Alfta 2015.
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Esslex Kiss Me Tiger
Årets dvärgschnauzer vit 
Årets svenskfödda dvärgschnauzer vit
Ägare: Susie Lexelius och Göran Åkesson

Vilka är din hunds topp-3 styrkor? 
Hans totala uppfattning om att han är 
snyggast av de alla! En riktig diva, ända 
sedan han blev årets valp inom SSPK 2013. 
Poserar ALLTID ute som inne! Törs inte 
berätta för honom att han ”bara” blev 
Årets vinstrikaste vita. I hans värld är han 
Årets Hund! 
Social o snäll, alltid charmig mot allt och 
alla som förstår hur snygg han är! 
Finurlig, går absolut inte lura om han inte 
vill. Vägrar allt som oftast att komma in. 

Den enda som kan locka in 
honom då är husse Larsa. Alla 
andra göre sig icke besvär. 
Harry är en personlighet som 
man får förmånen att dela 
vardagen med.

Något ögonblick du minns 
lite extra från året som 
gick? 
Susies favoritminne är Nordisk 
Vinnare eftersom hon och 
Göran pratat om att det skulle 
bli Harrys sista utställning på 
länge, då smäller han till med 
BIR och Nordisk Vinnare.

Lilla Enebys Hit’ Hazman
Årets junior (delas med Affenpinscher)
Ägare: Susanne Nilsson

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Är alltid pigg och med på notorna, ett härligt 
temperament samt tillgiven sin familj.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Årets höjdpunkt är egentligen 3. Milano.- Junior 
Världsvinnare 2016. Lilleström - Europavinnare 2016. 
Dortmund - Bundessieger 2016 samt BIG- 3 i rasens 
hemland.

Ishbels Fenniel/Ishbels Rosemary
Årets parklass
Ras: Pinscher
Ägare: Malin Björkvik

Vilka är deras topp-3 styrkor?
Hundarna som visades av Bengt-Olov Olovsson hela 
säsongen är samarbetsvilliga, har bra drive/framåtanda 
och är mycket typlika.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Bästa ögonblicket är segern i Åsarna, härlig stämning 
runt ringen och hundarna visade sig på bästa sätt.
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Lilla Enebys Lazy 
Årets valp 4-6 månader
Ras: Pinscher
Ägare: Susanne Nilsson 

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Hennes styrkor som hund är öppen, sprallig med 
glimten i ögat samt charmig.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
BIS-3 placeringen i valpklass i Askersund.

Pixbo Masculin 
Årets valp 6-9 månader
Ras: Dvärgschnauzer svart&silver
Ägare: Paola Carlswärd

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Joker är en mycket positiv och energisk ung herre som 
sällan slutar att vifta på svansen. Tillsammans med hans 
toppexteriör och korrekta päls har han framtiden för 
sig! 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Helgen i Norrköping 6-7 juni blev Joker BIS-1 VALP 
på både SSPK:s och SKK:s utställningar. Ett fantastiskt 
resultat för den 7 månader gamla gossen!!!

Pizzirico van Tani Kazari
Årets veteran
Ras: Affenpinscher
Ägare: Veronica Lange och Maria Borg

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Energi, benstomme i en kompakt kropp samt 
temperamentet med det korrekta råttjägarbeteendet 
med 100 procent attityd. 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
BIS-Veteran placeringen på ett regnigt SKK Eslöv.
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Våra vinnande arbetande hundar:
Motown’s Break Every 
Rule 
Årets brukshund
Ras: Dvärgschnauzer peppar&salt
Ägare: Tina Snögren

Vilka är din hunds topp-3 styrkor? 
Älskar att jobba, spelar inte så stor 
roll med vad. Hänger på det mesta 
- väldigt allround hund. Underbart 
temperament. Orädd och envis 
i bra kombination. Han är ju en 
dvärgschnauzer... Det han lärt sig det 
sitter.

Något ögonblick du minns 
lite extra från året som gick? 
Då Helge inte varit speciellt glad 
åt att följa någon annans spår än 
mina var känslan helt otrolig när 
han första gången satte näsan i 
spåret på tävling och bara tuffade 
på!! Varenda pinne hittade han 
och med god marginal. Då 
spelar det inte så stor roll hur 
resten slutade liksom. Som vi 
tragglat med detta. Tur att vi har 
fantastiska tränings-kompisar som 
tipsat och uppmuntrat oss.

Hnoss XLNT Desire
Årets Allroundhund
Årets Lydnadshund
Årets Rallylydnadshund
Ras: Dvärgschnauzer svart&silver
Ägare: Rolf Hägne
Vilka är din hunds topp-3 
styrkor?
FÖLJSAM - Uppmärksam och 
samarbetsvillig.
FOKUSERAD - Koncentrerad och 
kan prestera långa stunder i olika 
slags miljöer.
LÄTTBELÖNAD - Både med lek och 
godis

Något ögonblick du minns 
lite extra från året som gick?
Ett ögonblick som jag minns 
extra från förra året är 
deltagandet på SM i Rallylydnad

Cavallas Figaro
Årets Agilityhund small
Ras: Dvärgschnauzer peppar&salt
Ägare: Helene Poljak

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
TUFF är full av energi och 
uppmärksam på allt i sin omgivning. 
I agilityn får han utlopp för energin 
och lägger allt fokus på banan och 
sin förare. Han låser sent på hinder 
vilket gör att han i stort sätt alltid gör 
felfria rundor. Han hörs och han syns 
och har en härligt busig inställning till 
livet, man kan inte annat än att älska 
honom.

Något ögonblick du minns 
lite extra från året som gick?
När vi vann klubbmästerskapen 
kändes det välförtjänt eftersom 
vi har haft många bra resultat 
under året. Men även som enda 
felfria ekipage i Tierp när vi 
kom på första plats med CERT, 
det kom väldigt oväntat och 
överraskande.

Foto: Stefan Borg
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Xitamiz Pixie
Årets Agilityhund medium
Ras: Pinscher
Ägare: Katarina Nywall

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Hon är väldig seriös i agility. Hon vill göra rätt och jag 
får skäll om jag inte presterar.
Hon är lekfull och glad.
Hon är väldigt snäll och är lätt att ha med sig på allt. 

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
Självklart minns jag när vi kvalade till SM. Jag var 
jättetrött. Jag kom fram sent till tävlingsplatsen dagen 
innan och tävlingen började klockan 7 på morgonen. 
Jag var inte helt nöjd med min egen prestation de två 
första loppen (eller rätt uttryckt, mycket besviken på 
mig själv). Sista loppet sa jag till mig själv att skärpa mig. 
Vi nollade! Jag väntade inte på resultatlistan för jag var 
ganska säker på att vi varit för långsamma. I bilen kom 

jag på att det var nog en del som diskat sig ändå, dvs 
vi kanske hade en chans. Jag ringde hem och bad dem 
kolla resultatlistan. Vi tog sista pinnen och var därmed 
kvalade!!!

Velvet Dandy’s Diabolito
Årets Agilityhund large
Ras: Schnauzer peppar&salt
Ägare: Dario Poljak

Vilka är din hunds topp-3 styrkor?
Dito älskar att hoppa och att springa det fortaste han 
kan. Han är ärlig, pålitlig och hindersäker och hoppar 
allt som kommer i hans väg, så det gäller att hinna med 

och styra honom. Hans vänlighet och vilja att vara till 
lags, samtidigt som han är självständig och fokuserad 
gör honom till världens underbaraste tävlingskompis.

Något ögonblick du minns lite extra från året 
som gick?
En 3:e placering i klass 3 i Linköping som räckte till 
ett CERT i hoppklass och där vi dessutom fick ett 
specialpris från domaren med motiveringen ”för dagens 
snyggaste lopp, dessutom med en Schnauzer”.

Foto: Stefan Borg
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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

mailto:kassor%40sspk.se?subject=RAS%20workshop
http://www.hundgott.se
http://www.mandalay-trimbutik.com
mailto:mandalay-trimbutik%40live.se?subject=
http://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.


