
 

 

 

 

 

 

 

PLANERAD KULL - PLANNED LITTER 
 

KENNEL EKHÖJDEN 
RIESENSCHNAUZER - GIANT SCHNAUZER 

 

INTRESSERAD AV RIESENSCHNAUZER FÖR TÄVLING ELLER TJÄNST? 

 



 

 

 

 

 

 

Vi planerar nu en mycket intressant kull efter AD KNPV-PHI Niko Vom Lindelbrunn och BH/VT AD IPOI IPOII IPOIII Ekhöjdens 

Ödla. Båda föräldradjuren härstammar ur mycket framgångsrika avelslinjer med många 

erkänt goda nedärvare och meriterade hundar med mycket fina bruksegenskaper. Vi 

är övertygade om att avkommorna till dessa två individer ärver ned samma goda 

bruksegenskaper, är du intresserad av en hund för tävling eller tjänst kontakta oss 

gärna! 

EKHÖJDEN S-KULL 
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Niko eller ”Ties” som han kallas till vardags härstammar ur välkända avelslinjer med många erkänt 

goda nedärvare och mycket framgångsrika brukshundar.  

 

Niko är idag den hittills enda KNPV certifierade Riesenschnauzern i världen! KNPV (Kungliga 

Holländska Polishundföreningen) som utbildar samt organiserar hundförare för framförallt polisär tjänst.  

”Ties” är en komplett brukshund med extremt stor motor och arbetskapacitet men trots det också en fin förmåga att koppla av! I 

skyddsarbetet är han mycket kraftfull och har dessutom av många ett uppskattat hårt, fullt och fast bett. Mentalt är han är en 

mycket social och trygg individ med stor dådkraft och ett balanserat temperament. Han är alltid är positivt inställd till arbete och har 

en fin och balanserad samarbetsförmåga!  

Niko är givetvis i mycket god kondition och fullt frisk! Han har ett komplett saxbett och har genomgått en fullständig radiologisk 

undersökning, höft och armbågsleds dysplasi utan anmärkning (HD-A/ED-0), Norbergs vinkel>105°, Rygg utan anmärkning.  



Han är undersökt och fri från ärftliga ögonsjukdomar samt DNA 

profil registrerad och är godkänd för avel. Exteriört är han 

kraftfull och helt kvadratiskt byggd med bra och korrekta vinklar. 

Han har korrekt päls med bra svärta och mörka ögon. Han är 

utställd med V1, CAC, CACIB, 2x BOS, 2x BIR. 

 

 



  

Ödla är en av 7 individer i vår mycket framgångsrika och smått fantastiska Ö-kull. Samtliga individer i denna kull 

är meriterade inom Bruks/IGP/Drag och samtliga hundar har gjort en godkänd Mentalbeskrivning! Samtliga är 

HD/ED röntgade dessutom är fem av sju uppflyttade till Elitklass inom Bruks/IGP! I kullen finns också ett antal SM 

starter samt årets Tjänstehund PTRLH 2018 och årets 2:a bästa Sökhund 2017. 

Sammanställning av kullens mentala egenskapsvärden från mentalbeskrivningen visar att den har mycket hög grad av boldness eller 

framåtanda och ligger generellt betydligt över rasen genomsnitt där flera individer ligger mycket över genomsnittet. 

Ödla är exporterad till Tyskland där hon till vardags tränar och tävlar inom IGP(IPO) IPO V 91/97/98, IPOI 87/88/91 IPOII 100/95/91 IPOIII 98/87/90. 

Exteriört är hon en kompakt och helt kvadratiskt byggd tik med vacker feminin utstrålning, hon är utställd med framgång och har en Klubsieger 

(3xV1). Hon har gjort en godkänd PSK ZZL samt en godkänd Mentalbeskrivning i Sverige.  



Ödla är givetvis helt frisk och har friröntgade höft och armbågsleder (HD-B1/ED-0), hon är ögonlyst (PRA-PRCD UA). Hon är dessutom gentestad 

för Degenerativ Myelopati UA (N/N), Malign Hypertermi UA (N/N) samt Hjärta UA Dilated Cardiomyopathy DCM – Fri. 

 

Ö-kullens mentala styrka är helheten med en bra balanserad nivå av 

nyfikenhet/Orädsla, förmåga och vilja att engagera sig i lek med främmande 

människor och deras mycket stora vilja att jaga efter och gripa föremål i 

jaktlekar. Egenskapsvärdet för aggressivitet ligger under genomsnittet för 

rasen vilket i sig är naturligt när rädslorna är låga.  
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