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Innledning
Vi har rasen kun til låns i en kort del av dvergschnauzerrasens historie. Det arbeid vi legger i rasens
avlsstrategi vil påvirke fremtidens dvergschnauzere i stor grad. Det er derfor viktig at vi har en nøye og
vel planlagt utvikling og avl av den rasen vi har tatt ansvaret for.
For at alle oppdrettere, valpekjøpere, hundeeiere og interesserte skal vite hvilket utseende og gemytt
et individ av rasen skal ha, har vi en rasestandard å støtte oss til (Vedlegg 1). Den beskriver i detalj
hvordan enhver hund av rasen skal se ut og fungere.
Ansvaret for rasens fremtid ligger først og fremst hos oppdretteren, og hos eieren av avls hanhunden.
For å ta de rette beslutninger behøves kunnskaper om standard, helse og gemytt, både på tispe og
hanhund. En bør også ha god kunnskap om avl. Først da har man en forutsetning for å produsere sunde
hunder som ligger nærmest mulig målet i avlsstrategien for dvergschnauzer, og målet for sin egen avl.
NKK besluttet i 2012 at det skal finnes en rasespesifikk avlsstrategi for enhver rase. Oppdraget å lage
dette, ble overlatt til spesialklubbene. I NSBK ble arbeidet delegert til rasenes avlskomiteer, men
ansvaret for RAS ligger hos klubbens styre.
Arbeidet med RAS for Dvergschnauzere ble delt på raserepresentantene for de fire fargevariantene.
Det grunnleggende arbeidet har vært å beskrive rasens historie. Gjøre analyse av rasens helsesituasjon,
funksjon, mentalitet, genetisk variasjon og eksteriør. Det er ut fra dette materiale vi forstår rasens
avlsstrategi. Vi ser at forholdene er nokså like for de fire rasevariantene, og har laget avlsstrategi ut fra
dette. Der det er store forskjeller vil vi kommentere dette.
Som grunnlag for vårt arbeid er lagt:
NKK’s statistikker og kullister.
Rasestandarden (Vedlegg 1).
Handlingsplan RAS.
NSBK’s grunnregler for avl og oppdrett (Vedlegg 2).
NSBK’s helseundersøkelse i 2004.
NSBK’s helseundersøkelse i 2011 med adferds undersøkelse (Vedlegg 3).
Spørreskjema til oppdrettere.
Oppdretterseminar/Medlemsmøte i Asker 15.02.2014.
Statistikk fra Agria forsikring: Life Insurance Events: Mortality 2006 ̵ 2011 (Vedlegg 4).
Statistikk for utbetaling av livsforsikring: Veterenary Care Events 2006 ̵ 2011 (Vedlegg 5).
(Forsikringsopplysningene er hentet fra svensk forsikring, men vi går ut fra at det er lik
forholdene i Norge.)
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Generelt
Dvergschnauzerens historie; bakgrunn og utvikling.
Dvergschnauzerens opprinnelsesland er Tyskland. Rundt Frankfurt am Main fantes i begynnelsen av
det 19-århundre, en «schnauzerdverghund», nevnt som ruhåret dvergpinscher. Det var en blanding av
schnauzer og pinscher. Man krysset så med små mellomschnauzer, dvergpinscher og affenpinscher.
Det ryktes også at man krysset med foxterrier, men dette vet man ikke sikkert.
I de første årene som rasen omtales, fantes flere farger: gråmelerte, sorte, gulbrune, viltfargede,
«black and tan» og flere. Først i 1923, ble de omtalt som dvergschnauzere. I fra 1956, heter det i
rasestandarden at fargen på dvergschnauzeren skal være sort eller salt/pepper. Sort/sølv og hvite,
vistes på utstillinger på kontinentet først på 1970-tallet. Sort/sølv får sitt store gjennombrudd på dette
årtiene. Fargen Sort/sølv kommer fra salt/pepper med spesielle fargeanlegg. FCI godkjenner fargen
sort/sølv i 1977. Dvergschnauzerens popularitet øker på 90-tallet. På slutten av 1990-tallet importeres
hvit dvergschnauzer til Norden. Den hvite har eksistert i Tyskland siden ca. 1970. Det er i Norge stengte
stambøker på fargevariantene. D.v.s. at man ikke parrer på kryss av fargene.
Rasen var i starten populær som vakthund og rottefanger på gårdene. For at hunden ikke skulle bli bitt
av rottene, ble ører og halen kupert. Den fikk «schnauz» (mustarch) og bryn for øynene som
beskyttelse. Dvergschnauzeren kan også holde sitt bytte med forbena. Noe vi ser i lek med ball og
liknende i dag. I 1949 innførtes forbud mot ørekupering og i 1989 ble det halekuperingsforbud.
Rasen regnes i dag mest som familie og selskapshund. Den egner seg godt for aktiviteter som agility,
rallylydighet, lydighet, søk og spor, m. m., for eiere som er interessert i å arbeide med den. Den trives
godt med vanlig familieliv og elsker å være med på tur og alt som skjer. Den er en stor hund i lite
format.

Overordnet mål for rasen.
Å bevare de friske, sunne og rasetypiske dvergschnauzerne vi har, hunder som er sosialt velfungerende,
og godt tilpasset familielivet. Hunder som lever et langt liv, er til glede for seg selv og sine eiere og som
bidrar til at samfunnet generelt har et positivt syn på hundehold, og hunderelaterte aktiviteter.

NSBK’s avlspolicy for dvergschnauzer.
Avlskomiteen for dvergschnauzer har, når det gjelder avlsarbeidet, som et overordnet mål å vekke
interesse for å fremme avl av rasen dvergschnauzer i fargevariantene salt/pepper, sort, sort/sølv og
hvit. Bevare rasens sunnhet, eksteriør, mentalitet og genetiske variasjon.
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Ansvar for rasen bygger på nøye valg av avlsdyr. Det skal være en langsiktig og målrettet avl, så vi
beholder de gode egenskaper og utvikling på vel begrunnede planer på helse, funksjon, mentalitet,
eksteriør og genetisk variasjon. Det anbefales at man beholder målsetningen angående
gjennomsnittlig innavlsgrad for rasen på maksimalt 2,5 %., aller helst så lavt som mulig.
Det er viktig å forstå at hver og en som planlegger et kull på sin tispe, regnes som oppdretter, med det
ansvar dette innebærer for den enkelte hund og rasen. Det er våre ambisjoner å gi god støtte i
avlsarbeidet rettet mot oppdrett av mentalt, fysisk sunne og eksteriøre fullgode individer av rasen.
Det er viktig at oppdrettere og rasekomité har et godt samarbeid.

Rasens populasjon
Tabellene viser at vi har forholdsvis små populasjoner. Det er viktig å beholde en god genetisk
variasjon på bruk av avlsdyr.
Det bør bevares en lav innavlsgrad på rasene for å bevare rasenes egenskaper. Det anbefales å ha en
innavlsgrad på kullkombinasjon som er lavere enn 6,25 %. Rasens gjennomsnittlige innavlsgrad bør
være mindre enn 2,5 % i snitt. Dette har vi vært godt under de siste 5 årene (se tabell over
populasjon). Det er noen få kull som har høyere innavlsgrad enn klubbens vedtatte rettningslinjer, men
de aller fleste ligger godt under 2,5 %.

Populasjonsstørrelse.
Sort
Antall kull
Antall valper totalt
Antall hannvalper
Antall tispevalper
Salt/pepper
Antall kull
Antall valper totalt
Antall hannvalper
Antall tispevalper
Sort/sølv
Antall kull
Antall valper totalt
Antall hannvalper
Antall tispevalper
Hvit
Antall kull
Antall valper totalt
Antall hannvalper
Antall tispevalper

2004

2005

2006

2007

2004
24
88
49
39
2004
38
138
72
66
2004

2005
16
73
36
37
2005
36
144
73
71
2005

2006
22
98
44
54
2006
44
171
82
89
2006

2007
30
141
59
82
2007
62
191
94
97
2007
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2008
32
119
62
57
2008
17
70
30
40
2008
49
167
91
76
2008
15
82
40
42

2009
30
132
61
71
2009
32
140
71
69
2009
50
152
70
82
2009
12
50
28
22

2010
23
86
46
40
2010
25
105
63
42
2010
40
132
69
63
2010
8
39
21
18

2011
30
131
67
64
2011
34
117
65
54
2011
43
131
62
69
2011
12
57
34
23

2012
24
111
56
55
2012
22
78
40
38
2012
40
141
66
75
2012
10
46
17
29

2013
25
136
75
61
2013
20
81
39
42
2013
32
86
43
43
2013
12
46
24
22
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Gjennomsnittlig kullstørrelse.
Sort
Gj.snittlig kullstørrelse
Salt/pepper
Gj.snittlig kullstørrelse
Sort/sølv
Gj.snittlig kullstørrelse
Hvit
Gj.snittlig kullstørrelse

2004

2005

2006

2007

2004
3,66
2004
3,86
2004

2005
4,56
2005
4,11
2005

2006
4,49
2006
4,02
2006

2007
4,70
2007
3,45
2007

2008
3,72
2008
4,11
2008
3,67
2008
5,50

2009
4,40
2009
4,37
2009
3,26
2009
4,20

2010
3,74
2010
4, 20
2010
3,57
2010
4,90

2011
4,40
2011
3,44
2011
3,25
2011
4,80

2012
4,60
2012
3,50
2012
3,67
2012
4,60

2013
5,40
2013
4,05
2013
3,00
2013
3,80

Gjennomsnittlig kullstørelse viser oppgang de siste årene, for sort og salt/pepper. Litt ned for
sort/sølv og hvit.

Innavlsgrad
Sort
Innavlsgrad i snitt
Salt/pepper
Innavlsgrad i snitt
Sort/sølv
Innavlsgrad i snitt
Hvit
Innavlsgrad i snitt

2004

2005

2006

2007

2004
1,075
2004
1,398
2004

2005
1,545
2005
2,086
2005

2006
2,008
2006
0,746
2006

2007
0,381
2007
1,523
2007

2008
4,400
2008
0,540
2008
1,124
2008
1,900

2009
2,700
2009
0,925
2009
1,200
2009
1,100

2010
3,900
2010
1,514
2010
1,083
2010
1,200

2011
2,800
2011
2,271
2011
1,581
2011
1,200

2012
3,900
2012
2,004
2012
1,210
2012
1,200

2013
3,200
2013
1,409
2013
0,860
2013
3,400

Annbefalt innavlsgrad for rasen, er 2,5 %. Den ligger litt høyt for sort og hvit, og godt under for
salt/pepper og sort/sølv.

Bruk av avlsdyr
Sort
Antall kull
Ant. hannhunder brukt
Salt/pepper
Antall kull
Ant. hannhunder brukt
Sort/sølv
Antall kull
Ant. hannhunder brukt
Hvit
Antall kull
Ant. hannhunder brukt

2004

2005

2006

2007

2004
24
16
2004

2005
16
9
2005

2006
22
15
2006

2007
30
19
2007

2004

2005

2006

2007

2008
32
30
2008
17
11
2008
33
26
2008
15
15

2009
30
29
2009
32
22
2009
44
34
2009
12
12

2010
23
22
2010
25
19
2010
27
22
2010
8
8

2011
30
29
2011
34
20
2011
32
26
2011
12
12

2012
24
24
2012
22
22
2012
29
22
2012
10
10

2013
25
25
2013
20
19
2013
18
17
2013
12
12

Tabellen viser at vi er flinke I bruk av hannhunder/tisper, noe som er veldig viktig for genetisk variasjon I våre små
populasjoner.
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Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Vi har i dag store muligheter for innhenting av avlsmateriale fra andre land. Vi kan hente
opplysninger fra Dog Web i Sverige, Danmark og Norge. Vi har også gode muligheter for å reise med
hund, og man kan importere frossen sed.
Sort
Importerte hunder

2004

2005

2006

2007

2008
23

2009
14

2010
11

2011
11

2012
11

2013
8

Salt/pepper
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Sort/sølv
Importerte hanhunder
Importerte tisper
Hvit
Importerte hunder

2004
2
4
2004
4
5
2004

2005
1
4
2005
1
1
2005

2006
2
3
2006
5
1
2006

2007
1
5
2007
9
14
2007

2008
5
3
2008
6
7
2008
2

2009
4
6
2009
4
7
2009
6

2010
2
1
2010
4
7
2010
7

2011
4
2
2011
2
7
2011
6

2012
1
4
2012
4
2
2012
4

2013
2
2
2013
5
5
2013
2

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
1. Viktighet av genetisk variasjon
Innavlsgraden bør være mindre enn 6,25 % for enkeltindivider. Gjennomsnittet for rasen bør ikke
overstige 2,5 %.
2. Bruk av medlemsbladet og hjemmesidene.
3. To seminarer/medlemsmøter i året.

Prioritering av strategi for å nå målene.
Drive opplysning til oppdrettere, hanhundeiere og valpekjøpere, om helse, gemytt og eksteriør
gjennom medlemsbladet og hjemmesidene. Holde møter for alle og interesserte om aktuelle temaer
for avl og helse.
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Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen.
Bakgrunnen for vår bedømmelse av dvergschnauzerens helse er gjort på statistikk fra Agria,
helseundersøkelser fra 2004 og 2011, spørreundersøkelse og seminar.
Dvergschnauzeren er en sunn, sterk og robust rase med en god livslengde. Den kan være disponert for
urinstein i blæren, og kan ifølge statistikker ha noe mage og tarmrelaterte problemer. Vi har krav om
øyelysning på avlsdyrene for å få godkjent kullene i NSBK. Vi anbefaler at hundene blir øyelyst ved 1,
4 og 7 års alder. Øyelysningen skal ikke være eldre enn ett år ved parring.
Helseundersøkelsene og spørreskjemaene viser at dvergen har lett for å få tannstein og at tenner kan
løsne.
NSBK har hatt en helseundersøkelse i 2004 og en helse-/adferdsundersøkelse i 2011 i samarbeid med
Norges Veterinærhøyskole. Disse undersøkelsene viser ingen store helseproblem på rasene.
Spørreundersøkelsene viser ikke noen store reproduksjonsproblemer. Gjennomsnittlig kullstørrelse
har vært stabilt på rasene. Statistikk fra Agria viser at vi bør følge med på urinstein og mage/tarmproblemer. Antall hunder som er rammet av de forskjellige sykdommer kan leses ut av skjemaer
fra Agria. De refererer til svenske statistikker, men vi regner med at de er representative for Norge.

Forekomster av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
Avlskomiteen bedømmer at man bør følge med følgende sykdommer:

Mage-/tarmrelaterte sykdommer.
Vi bedømmer her å ha en høy andel som er rammet. Vi kan ikke se ut i fra statistikker eller skjemaer
hva den enkelte hund lider av. Det kan være alt fra en «enkel» diare til mer alvorlige mage/tarmlidelser. Problemet i dag, er at forsikringsselskapene ikke spesifiser hvilke sykdom det gjelder.
Derfor bør vi i fremtiden utrede dette mer inngående, med f. eks. et spørreskjema til hundeeiere i
medlemsbladet..

Urinsten.
Vi mener at vi har en høy andel på våre raser. Dette bør utredes mer.
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Klo- og hudproblemer.
Det mest vanlige problem er kløe. Ca. 10 % av besvarelsene i helseundersøkelsen har dette. Vi
vurderer dette til å være en høy andel og vi bør følge med på om dette kan være allergi.
Vi har ingen indikasjoner på at vi har problemer med klørne på våre raser.

Livmorbetennelse.
Vår helseundersøkelse og statistikk fra Agria, viser at vi ikke har mer av dette enn i andre raser.

Øye.
Det forekommer ulike øyesykdommer, de alvorligste er Katarakt (samlebetegnelse for mange ulike
sykdommer), og PRA. Alle øyelysninger blir registrert i NKK sin database.
NSBK har krav om øyelysning av begge foreldredyr før parring for godkjenning av kull (Øyelysningen
skal ikke være eldre enn ett år). Vi har de siste årene ikke hatt mange tilfeller av arvelig Katarakt eller
PRA. Infiserte hunder skal ikke brukes i avl. De siste årene har vi hatt en økning av
Distichiasis/Ektopiske Cilier. Dette er feilstilte øyehår, øyevipper på innsiden av hundens
øyelokkrand. I de fleste tilfeller er dette bare av en mild grad. Vi anbefaler at man ikke dobler dette
på foreldredyr, og alltid parer affisert hund med hund som er fri for samme lidelse. Hunder med grad
”uttalt” skal ikke avles på.

Hofter.
Det er ikke krav om hofterøntgen på dvergschnauzer. Det er kun noen få som er røntgenundersøkt
de siste tiår, med resultater fra A til D.

Myotonia.
Vi har hatt en anleggsbærer for en del år tilbake. Det finnes en DNA-analyse for sykdommen. Så vidt
vi kjenner til har vi ikke hatt noen tilfeller her i landet, men det finnes sannsynligvis bærere.

MAC.
Mycobacteriel Avium Compleks, forkortet MAC, rammer dvergschnauzere med nedsatt evne til å
bekjempe og kontrollere mykobakterier, antakelig pga en defekt i immunforsvaret. MAC antas å være
en arvelig lidelse og resulterer nesten alltid i immunsvikt med dødelig utfall for hunden som rammes
av infeksjonen.
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Mykobakterier er vanlige organismer som finnes overalt i naturen, blant annet i luft, vann og jord.
Normalt er ikke disse farlige for verken mennesker eller hunder, men de kan forårsake en infeksjon hos
individer med nedsatt immunforsvar. Risikoutsatte er spedbarn, eldre og mennesker med lidelser som
AIDS, kreftpasienter som gjennomgår stråling etc. Lidelsen er også påvist hos dvergschnauzere.
Primære kliniske symptomer på MAC er forstørrede lymfeknuter, lever og milt. Sekundære tegn, som
ikke er tydelige på alle individer som rammes av lidelsen, er sløvhet, oppkast, nedsatt appetitt, feber,
bleke slimhinner, halthet, blod i avføringen, diare, oppblåst mage, utflod fra snute og rennende øyne.
I sjeldne tilfeller kan det forekomme granulomatøse cutaneose lesjoner (hud reaksjoner/hevelser/
blødninger). Hunder som angripes av MAC er normalt i alderen 1 til 6 år gamle.
Arvegangen er ikke kjent, men den antas å være autosomal recessiv (dvs. at begge foreldre må være
bærer for å få syke avkom) eller den kan være polygenetisk (flere genpar spiller inn i arvegangen).
Hva slags betydning har så MAC for avl og oppdrett av dvergschnauzere?
Så lenge vi ikke er sikre på arvegangen, vil det være vanskelig å komme med konkrete anbefalinger
om avlsstrategi, men det vil selvsagt være svært uheldig å doble på kjente bærere (hunder som har
avkom som er diagnostisert med MAC) av lidelsen.
Dr. Urs Giger (University Of Pennsylvania) etterlyser MAC materiale fra diagnostiserte tilfeller, og
etterspør EDTA blodprøver fra disse. Se: http://amsc.us/component/content/article/14-amsc-healthresearch/174-mac-research-we-need-your-help.html
Dette arbeidet resulterer forhåpentligvis i identifisering av MAC-markører, slik at en mulig gentest kan
utarbeides. NSBK oppfordrer til åpenhet angående MAC tilfeller, slik at det kan tas blodprøver av
diagnostiserte dyr her til lands, for på den måten å bidra i arbeidet med å utrydde/minimere lidelsen.

Forekomst av reproduksjonsproblemer.
Det er ikke kjent at det er problemer med reproduksjon. Det opplyses at tispene tar seg godt av
valpene.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.
Vi bør fortsatt ha kontinuerlig kontroll av sykdommer på rasene, ut fra statistikker og opplysninger fra
oppdrettere og hundeeiere. Vi er avhengig av åpenhet på helse. Vi skal få nye statistikker om ca. 5 år
d.v.s. senest i 2020.

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Side 11

RAS for Dvergschnauzer
Prioritering og strategi for å nå målene.
Øyenlysningsresultatene skal stå i medlemsbladet og på hjemmesiden. Enten bare de affiserte eller
alle resultatene.
Det skal utredes hva som er de vanligste problemer med mage tarm, da statistikkene ikke viser oss
dette.
Urinsteinproblemene skal utredes i samarbeid med veterinærer.
Det skal lages en liste over kjente hunder som har gitt MAC og bærere av genet.
-

Oppfordre eierne/oppdretterne av syke hunder til å sende kopi av epikrise til avlsrådet for
mulig utarbeidelse, kartlegging og registrering av sykdomshistorikk.

I følge Norsk Kennel Klubbs grunnregler for avl og oppdrett, skal oppdretternes seleksjon og
kombinasjon av avlsdyr danne grunnlaget for utviklingen av hunderasene. Målet i hundeavlen er
funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt
og sunt liv, til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Genetisk variasjon er en forutsetning
for utvikling av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.

Mentalitet og bruksegenskaper
Mentaltester.
Vi har ikke avlskrav om mentaltester, men kun en oppfordring om å teste. Det er ikke mange kjente
MH-tester eller funksjonsanalyser på dvergschnauzer. Vi får ikke tilsendt testresultatene eller webopplysninger om hvor mange som er testet eller resultatene. Dette er en stor fremtidig oppgave.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandard
Dvergschnauzeren likner Schnauzeren i lynne, men har en liten hunds karakter og oppførsel. Den er
klok, uredd, utholdende og alert. Den er en trivelig familie og selskapshund som også fungerer godt
som vakthund. Det er en stor hund i en liten kropp. Spørreundersøkelser og helseundersøkelser viser
at rasen forholder seg bra til standarden. Den har god balanse mellom vaktsomhet og ro.
Rasen egner seg godt til spor og søk, samt aktiviteter som lydighet og agility.
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
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Kortsiktige og langsiktige mål.
Det bør holdes flere tester og vi oppfordrer hundeeiere og oppdrettere til å delta på disse. Det
ønskes også et web register på lik linje med øye-, HD- og AD-registeret.
Klubben bør legge forholdene til rette for at fler kan trene hunden på aktiviteter som spor og søk, da
dvergschnauzeren har en utmerket luktesans og stortrives i å arbeide med dette.

Prioriteringer og strategi for å nå målene.
Det viktigste er å få inn opplysninger og få på plass et register som kan gi oss faktaopplysninger å
jobbe med.
Det må arrangeres tester og kurs i spor og søk som medlemmene oppfordres til å delta på.

Atferd
Dvergschnauzeren er en glad, alert og selvsikker liten hund. Den er en ypperlig familiehund og turkamerat.
Den har ofte egne meninger, og er en liten luring. Den kan være «snakkesalig». Det er en stor hund i lite
format som trenger oppdragelse og aktivisering. Den har «nese» og er god på spor. Egner seg godt for
aktiviteter som agility, lydighet o.s.v. En aktiv veloppdragen dvergschnauzer er din venn for livet.

Atferdsproblemer.
Vi viser her til helse- og atferdsundersøkelsen i 2011 (tilgjengelig på www.nsbk.org). Den
gjennomgår atferd hos rasene og viser ingen store problemer.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.
Bevare rasens gode egenskaper, ved informasjon til oppdrettere og hundeeiere. Holde valpekurs og
kurs i hverdagslydighet. Motivere flere eiere til å være aktive med hundene sine.
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Prioritering og strategi for å nå målene.
Arrangere oppdretter- og medlemsmøter med temaer om atferd, helse og mentalitet. Bruke
hjemmesidene og medlemsbladet til informasjon om hva MH-tester og funksjonsanalyser består av.
-

Tilrettelegge for MH – testing av klubbens raser

Informere om betydningen av å avle på kun klinisk friske og mentalt sunne

Eksteriør
Eksteriørbedømmelser.
Dvergschnauzeren har en mankehøyde på ca. 30 – 35 cm. Den veier ca. 4 – 8 kg., er kraftig bygget med
en stolt reisning. Pelsen er stri og den har bustete øyebryn, skjegg og beinhår. Hodet har et våkent og
alert uttrykk, med et våkent blikk, som gjør at den ser litt barsk ut. Den finnes i fire fargevarianter, som
i Norge har adskilte stambøker.
Det er per i dag, et lite antall av hundene som blir vist på utstilling. De som vises er også ofte de samme
hundene. For å få en bedre oversikt bør det oppfordres til hundeeiere å stelle og stille ut sine hunder.
Det ønskes også at kritikkene blir delt ut til raserepresentantene slik at de lettere kan få oversikt over
kvaliteten på hundene. Slik det er i dag, får vi kun det som står på NKK’s web-sider. Det gir oss ikke
oversikt over eksteriør. En første eller andre premiering, med eller uten CK, sier ikke noe om hva som
er bra eller ikke på hunden. Det vi ser av de som blir vist på utstilling, gir oss et godt bilde av utviklingen
av rasene.
Rasens standard bør følges på størrelse. Man kan av og til se litt store hunder.
Pelsene ifølge. standarden, skal være stri, hard og tett. Tett underull og en ikke for kort, hard dekkpels.
Det er i dag en del pelser som har mye underull og bløt dekkpels. Dette bør tas hensyn til i avlsarbeidet.
På fargevarianten salt/pepper, er det en tendens til at enkelte hunder er for mørke med for lite
salt/pepper sjattering. Dekkpelsens hår skal være tofarget og ikke rene sorte eller hvite.
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Dvergschnauzer er en trimmerase som krever tid til stell. Den strie dekkpelsen skal trimmes for at den
kan støte fra seg skitt og fuktighet. Dette bør skje to til fire ganger pr. år, alt etter som pelsen slipper.
I mellomperioden skal det rakes ull, gjerne ukentlig. Utstillingshunder trimmes oftere (Rullerende pels).
Dvergschnauzer er ikke en rase som skal klippes. Trimming er ikke smertefullt for hunden, da det er
død pels som plukkes ut.

-

Haler som ringler langt mer enn den ønskelige sabel eller sigdform.
Kuhasete/hjulbeinte bakbein
Overbygget bak, for lang kropp, for lite vinklet
Tangbitt
Smal underkjeve/manglende tenner.

Overdrevne eksteriørtrekk.
Dvergschnauseren har ingen overdrevne eksteriørtrekk som kan være helsefarlige. De er derfor ikke
oppført på BSI-listen.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Klubben skal ivareta rasenes sunnhet og eksteriør. Få flere hunder til å delta på utstilling. Hjelpe og
ivareta nye utstillere. Arrangere kurs i pelsstell og ringtrening. Oppfordre til å delta på NKK’s kurs i
kynologi og oppdrett.

Prioritering og strategi for å nå målene.
-

-

Sørge for at klubben har et velfungerende avlsråd, som er kunnskapsrikt og samarbeidsvillig,
slik at de kan fungere som et enhetlig rådgivende organ for klubbens medlemmer angående
retningslinjer og vedtekter om avl og oppdrett.
Informere klubbens medlemmer via medlemsblad og nettsider om aktuelle tema.
Klubben skal legge til rette for økt kunnskap om viktigheten av et godt eksteriør,
for en vel fungerende hund. Motivere oppdrettere og eiere til å delta på
utstilling.

Arrangere dommerseminarer for på den måten å aktualisere og informere dommerstanden om
eventuelle forhold som klubbens avlsråd/styre ønsker å sette fokus på.
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Oppsummering
Dvergschnauzerrasene er generelt friske og sunne raser, uten store helsemessige problemer. Klubbens
avlsråd skal kontinuerlig overvåke den helsemessige status, slik at nye prosjekter kan igangsettes om
forholdene krever det

Prioritering av kortsiktige og langsiktige mål.
Legge forholdene til rette slik at klubbens medlemmer får best mulig hjelp og støtte i sitt daglige
hundehold, til å bedrive hunderelaterte aktiviteter og interesser, og til å sette fokus på hvor fantastiske
raser schnauzerne er.

Plan for videre arbeid i klubben.
NSBK skal forbedre og vedlikeholde sine informasjonskanaler, for på den måten å være en aktiv
bidragsyter og veileder for klubbens medlemsmasse, og nye potensielle valpekjøpere/kommende
medlemmer. Fortsette årlig arbeid med RAS. Tilrettelegge for økt kunnskap om avl, oppdrett, helse og
kynologi. Arrangere treff og aktiviteter med hund.
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Vedlegg 1

FCI
rasebeskrivelse
for
dvergschnauzer
Gruppe: 2
FCI rasenr: 183
FCI dato: 06.03.2007
NKK dato: 14.06.2007

Opprinnelsesland/hjemland:
Tyskland.

Helhetsinntrykk:
Liten, kraftig, mer tettbygd enn slank, strihåret. Elegant og en forminsket ut gave av en
schnauzer, men uten dvergpreg.
Viktige proporsjoner:
• Kvadratisk, mankehøyden tilsvarer ca kroppslengden.
• Hodelengden tilsvarer halve lengden fra manken til haleansatsen.
Adferd/temperament:
Intelligent, uforferdet, utholdenhet og årvåkenhet gjør den til en velegnet familiehund, så
vel som vakthund, som også egner seg godt i en liten bolig.
Hode:
Passende til kroppen.
Skalle: Kraftig, langstrakt uten sterk fremtredende nakkeknøl. Flat og rynkefri skalle som er
parallell med neseryggen.
Stopp: Tydelig markert pga øyebrynene.
Nesebrusk: Alltid sort, velutviklet med vide nesebor.
Snuteparti: Slutter i en stump kile. Rett neserygg.
Lepper: Sorte, stramme og godt tilliggende. Stramme munnviker.
Kjever/tenner: Kraftige over- og underkjever. Saksebitt. Komplett tannsett. Kraftige hvite
tenner.
Kinn: Velutviklet kjevemuskulatur men ikke slik at hodets rektangulære form (med skjegg)
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forstyrres av for markerte kinn.
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Øyne: Middels store, mørke, ovale, foroverrettede. Livlig uttrykk. Stramme øyelokksrender.
Ører: Hengende, høyt ansatte, V-formet. Innerste ørekant båret tett inntil kinnene, brettet
likesidig forover, ørebretten skal ikke ligge over skallen.
Hals:
Muskuløs, edel nakkebue. Går harmonisk over i manken. Kraftig ansatt, slank, vakkert
buet og passer til hunden. Halshuden stram og rynkefri.
Forlemmer:
Helhetsinntrykk: Kraftige og rette sett forfra, ikke tettstilte. Rette sett fra siden.
Skulder: Godt tilbakelagt og mest mulig skråstilt (ca. 50° mot horisontalplanet). Godt
tilliggende mot brystkassen, meget muskuløs og er med på å danne manken.
Overarm: Godt tilliggende, kraftig og muskuløs. Vinkelen mot skulderbladet ca. 95-105°.
Albue: Godt tilliggende, verken ut- eller innoverdreid.
Underarm: Helt rett sett fra alle sider, velutviklet og muskuløs.
Håndrot: Kraftig, stabil, bare en anelse kraftigere enn underarmen.
Mellomhånd: Loddrett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. Kraftig og lett fjærende.
Poter: Korte og runde, samlete og hvelvede (kattepoter). Korte, mørke klør, harde tredeputer.
Kropp:
Overlinje: Lett fallende fra manken og bakover.
Manke: Høyeste punktet på overlinjen.
Rygg: Kraftig. Kort og stram.
Lend: Kort, kraftig og dyp. Kort avstand fra siste ribben til hoften, kroppen virker kompakt.
Kryss: Lett rundet, går umerkelig over i haleansatsen.
Bryst: Moderat bredt, ovalt tverrsnitt. Rekker til albuene. Markert forbryst.
Underlinje/buk: Svakt opptrukket. Danner en vakker buet linje med brystkassen.
Hale:
Naturlig medfødt. Sabel- eller sigdformet ønskelig.
Baklemmer:
Helhetsinntrykk: Skråstilte sett fra siden, parallelle sett bakfra. Ikke tettstilte.
Lår: Moderat lange, brede og med kraftig muskulatur.
Knær: Verken inn- eller utoverdreide.
Underlår: Lange og kraftige, senete, går over i en kraftig hase.
Haser: Utpreget vinklete, kraftige. Stabile, verken inn- eller utoverdreide.
Mellomfot: Korte, står loddrette mot bakken.
Poter: Korte tær, hvelvede og samlete. Korte og sorte klør.
Bevegelser:
Elastisk, elegant, raske, frie og jordvinnende. Så god steglengde i fronten som mulig, lang
og fjærende steglengde bak med godt fraspark. Diagonaltrav. Stram rygg, faste ledd.
Hud:
Godt tilliggende over hele kroppen.
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Pels:
Hårlag: Stri, hard og tett. Består av tett underull og ikke for kort, hard dekkpels. Stri dekkpels
som er lang nok til å teste strukturen, verken lurvete eller bølgete. Benhårene tenderer til
ikke å være så strie. Kort pels på skallen og ørene. Typiskt er et ikke for mykt skjegg og
buskete bryn som skygger lett for øynene.
Farge: • Sort: Ensfarget sort med sort underull.
• Salt/pepper: Det ideelle er en mellomtone med jevnt fordelt pepring med grå underull.
Fargenyanser fra mørk jerngrått til sølvgrå. Uavhengig av farge skal det være mørk maske
som understreker uttrykket, som avpasses harmonisk etter pelsfargen. Tydelig lysere
tegninger på hode, bryst og ben ikke ønskelig.
• Sort/sølv: Det ideelle er sorte dekkhår med sort underull. Hvite tegninger over øynene, på
kinnene, skjegget, strupen, to trekantede flekker på brystet, mellomhånden, potene, på
innsiden av bakbena og anus. Panne, hals og utsiden av ørene sorte.
• Hvit: Ensfarget hvit med hvit underull.
Størrelse og vekt:
Mankehøyde: Hannhunder og tisper: 30-35 cm
Vekt: Hannhunder og tisper: 4-8 kg
Feil:
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal
graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.
Tung eller rundt skalle. Rynker i pannen.
Kort, spisst eller snipete snuteparti.
Tangbitt.
Kraftige kinn.
Lyse, for store eller runde øyne.
Lavt ansatte eller meget lange ører, for-skjellig båret.
For mye halshud.
Smal hals.
For lang, opptrukket eller svak rygg.
Karpelend.
Avfallende kryss.
Haleansatsen pekende mot hodet.
Lange poter.
Passgang.
For kort, for lang, bløt, bølgete, buskete, silkeaktig pels.
Brun underull.
Hos pepper og salt: Ål på ryggen (sort stripe fra nakken til halen) eller sort sadel.
Hos sortsølv: Brystflekkene ikke godt nok atskilt.
Størrelsen over eller under 1 cm av oppgitt mål
Grove feil:
Klumpete eller lett kropp, høy- eller lav-stillet.
Manglende kjønnspreg.
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Utoverdreide albuer.
Steil eller hjulbent bak. Kuhaset.
For lange underlår. For kort mellomfot.
Hvite eller flekkete hår hos sort eller pepper og salt.
Flekket hår hos sortsølv eller hvit.
Størrelsen over 1 cm eller under 2 cm.
Diskvalifiserende feil:
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens
sunnhet skal diskvalifiseres.
Manglende type.
Over- eller underbitt, skjevt bitt.
Grove feil i bygnigen, pels- eller fargefeil.
Størrelsen over eller under 2 cm
Skyhet, mistenksomhet, nervøsitet.
OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 14. juni 2007
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Vedlegg 2
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb`s
GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Dvergschnauzer Hvit, Salt/Pepper, Sort, Sort/Sølv
Vedtatt på styremøte 07.05.2002
Revidert (NKKs nye utstillingsregler) 25.01.2007
Revidert og vedtatt av Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 19.08.2007
Endringer vedtatt av Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 29.04.2008
Revidert og vedtatt av Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og Rasekomiteene 25.03.2012

Mål
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb’s (NSBK) grunnregler for avl og oppdrett er utarbeidet med
tanke på å bibeholde rasens sunnhet og særpreg for fremtiden.
NSBK`s grunnregler for avl og oppdrett bygger på Norsk Kennel Klub’s avlsstrategi og Norsk
Kennel Klub’s etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse bestemmelser er første del av
NSBK`s grunnregler og suppleres med følgende avvik og tilføyelser.

Helse
Øyesykdom
Både hann og tispe skal være øyelyst fri for påvist arvelig øyesykdom. Øyelysning skjer første
gang etter fylte 1 år. For avlsdyr må ikke øyelysning være eldre enn 1 år ved
paringstidspunktet. Det anbefales øyelysning ved 1 år, 4 år og 7 år for øvrige.
Alder ved paring
Tispen skal være minst 2 år på parringstidspunktet. Et avvik på to uker kan aksepteres.
Hannhunden må være minst 18 måneder på parringstidspunktet.
Tispen skal ikke parres på neste løpetid etter ett kull med mindre det har gått mer enn 6
måneder. Deretter må det gå minst ett år før et tredje kull
Matadoravl
Henviser til NKK`s etiske retningslinjer for avl og oppdrett pkt. 7
Ensidig avl
For å sørge for genetisk variasjon, anbefales det at en kombinasjon ikke bør gjentas mer enn
to ganger ved normalt store kull.
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Premiering
Avlshunder skal være premiert på utstilling med minimum Very Good fra to utstillinger. Den
ene premiegraden bør være oppnådd etter 18 måneders alder.
For kupert hannhund som ikke har tilstrekkelig dokumentert premiering fra utlandet, må det
fremlegges dommeruttalelser fra to dommere som er autorisert på rasen. For dommeruttalelse
benyttes eget skjema.

Øvrige anbefalinger
Mentaltesting
NSBK anbefaler at avlshunder har en kjent mental status.
Gjensidig informasjon
Det forventes gjensidig informasjon mellom rasekomiteen og oppdretterne om arvelige
sykdommer som måtte opptre i populasjonen, hos egne hunder eller hos hunder fra eget
oppdrett.
Bruk av utenlandske hunder
For hann og tispe med registrering i utlandet, må kopi av hundens stamtavle/
registreringsbevis, øyelysningsresultat, testikkeldokumentasjon eller kritikkskjemaer som
bekrefter utstillingsresultater eller championatbevis, vedlegges innmelding av paring/valpekull.
Inseminering
Ved inseminering gjelder de samme bestemmelser som ved naturlig paring.

Praktiske bestemmelser
Godkjenning av valpekull
Melding om paring/godkjenning av valpekull skjer på eget skjema som sendes rasekomiteen
for sin rase. Opplysninger/dokumentasjon som ikke kan hentes fra DogWeb og Hunddata i
henholdsvis Norge og Sverige, vedlegges søknaden. Alle krav til avlshundene må være oppfylt
før paring foretas.
Etter at paringen er foretatt og godkjent, melder rasekomiteen dette til Web-ansvarlig og
opplysningen settes på en liste over ventede kull på NSBK`s hjemmeside. Når valpene er født
gir oppdretter melding til rasekomiteen om dato for fødsel, antall valper og kjønn. Kullet blir da
satt på en liste over ”valper født”.
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Oppdretter melder også til raserepresentanten om ev. dødfødte valper og valper med
defekter, - og om innmeldte kull der tispen går tom.
Når alle valpene er solgt gir oppdretter beskjed til rasekomiteen, slik at valpene blir strøket
fra valpelisten.
Dersom rasekomiteen ikke mottar beskjed når valpene er solgt, blir kullet strøket fra listen
når de er 10 uker.

Råd og veiledning
NSBK`s Avlsråd ved rasekomiteene er tilgjengelige for spørsmål fra oppdrettere som ønsker
det, vedrørende råd, veiledning og opplysninger i henhold til grunnreglene for avl og oppdrett
og vedrørende kjente, tilgjengelige opplysninger om avlshundenes helse.

Klageinstans
Dersom oppdretter mener rasekomiteens avgjørelse er feil, kan saken klages inn til Styret i
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb.
Adgangen til å søke dispensasjon er fjernet. Dette i tråd med møtet mellom Styret og
Rasekomiteene 25.03.2012.
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