
1 
 

SVENSKA 
RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
SBK:s raskl/avelsavd. för Riesenschnauzer 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 

Styrelsen har bestått av: 
Ordförande   Hans Gunnarsson  
Vice Ordförande Lars Bivstedt  
Sekreterare    Vakant  mars-sept.  Därefter Lennart Henning 
Kassör   Vakant mars-sept . Därefter Staffan Björk 
Ledamöter Mikael Wiltander 

Annika Holmgren 
Nina Finstad  

Suppleanter  Andrea Collin 
Annika Danielsson  

Revisor  Anders Falk  
Christer Holmström  

Revisorsuppleanter Peter Mattsson  
Marie Broholmer 

 

Övriga uppdrag  
RUS Rasutvecklingskommittén  Charlotta Bergqvist 

Avelskommittén  Charlotta Bergqvist  
Per Josefsson  
Marie Bäckström  

Test o Beskrivning  Styrelsen  
Rasinformatör  Linda Sträng 

Int Schnauzer-Pinscher Unionen Brith Andersson  
LO-/Aktivitetsansvarig   Styrelsen  
Lägerkommittén  Roffa Asplund  

Anders Jansson  
Anita Angelryd  
Kicki Thuring  

Informationskommittén    
Facebookansvariga Annika Holmgren 

Annika Danielsson 
Hans Gunnarsson 

Webbredaktör  Peter Lind  
Marie Lind  

Redaktion RN Mathilda Gabre (t o m juni 2016) 
Britt Staffas Munk (t o m juni 2016) 

Distribution RN Nya Affärstryckeriet i Falköping AB  
 



2 
 

Tävlingssektorn   Hans Gunnarsson 
Draghund   Anna-Carin Lönn  
IPO   Gunilla Stahre 
Priser   Sonja Thuring  
Riesentrofén   Jörgen Hultberg  

Utbildning    Styrelsen  
Utställningsansvarig   Brith Andersson  
Sponsoransvarig   Styrelsen  
Valberedning  Roffa Asplund (sk) 

Jenny Willman  
 Vakant 

 

SRSK Lokalområden  
SRSK Övre Norrland LO   Vilande 
SRSK Mellannorrland LO   Vilande 
SRSK Riesen i Syd   Ordf Lena Norman  
SRSK Riesen i Väst   Ordf Peter Lind  
SRSK Stor-Stockholm LO   Ordf Marie Broholmer  
 

Aktivitetsombud 
Västerbotten    Elisabet Asplund 
Ångermanland   Vakant 
Gävleborg    Lena Källman  
Dalarna och Gävleborg   Tore Karlsson 
Värmland  Ylva Jonasson 

Jenny Willman  
Uppsala    Pia Stråk 
Halland    Mikael Wiltander  
Kalmar    Barbro Kantberg  
Småland    Anders Falk 
Kronoberg    Håkan Oldskog  
Östergötland    Susanne Lundberg  
Dalsland    Laila Andreasson  
Örebro    Kent Karlsson 
  

Medlemsstatistik  
År  2010  2011  2012  2013  2014  
Totalt  792  790  766  741  729 
 
2015 
Ordinarie medlemmar   499   
Familjemedlemskap   197  
Utlandsmedlemmar   29   
Ungdomsmedlemmar   2  
Hedersmedlemmar   7  
Totalt antal samtliga kategorier 734  
Hedersmedlemmar: Anita Angelryd, Irene Boklund, Rolf-Göran Asplund, Alf Karlström, Anders 

Ekholm, Britt-Marie Israelsson samt Elisabet Asplund.  
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Verksamhetsberättelse 2015 från kommittéerna 

Rasutvecklingskommittén – RUS (i sektorn ingår Rasinformatör samt 

Avelskommittén)  

Rasspecifik avelsstrategi 

Den rasspecifika avelsstrategin följs upp och utvärderas fortlöpande.  

Valphänvisning 

Diskuterat hur utformningen av väntade och födda valpkullar ska se ut så att valpköparen får en god 
uppfattning hur väl kullen uppfyller rasklubbens krav och rekommendationer.  Inget förslag ännu 
utarbetat. 

Internationella kontakter 

Varit i kontakt och diskuterat med finska riesenschnauzerklubben med anledning av deras RAS arbete 
samt delgivit de officiell information från SKKs avelsdata. 

Konferenser 

Deltagit i möte med SBK.s ”utskottsgruppen avelssamordning” där vi bland annat föreslog att 
samordning av reglerna för deltagande i bruksprovsklass är bra. Detta innebär inga förändringar för 
riesenschnauzer. Att vi bibehåller utställningskravet ”Good” för erhållandet av brukschampionatet 
istället för att öka kravet till ”Very Good”.  
 
Vi ställer oss också positiva till en samordnad avelsmålskonferens för alla raser inom SBK i anslutning 
till rasspecifika uppfödarmöten men poängterade att det är viktigt att man lägger mötena på sådana 
ställen där den totala kostnaden inte blir alltför stor. 

Brukshunden 

Bidragit med text till en artikel i brukshunden angående riesenschnauzerns utveckling. 

Medlemskontakter 

Varit i kontakt med fler medlemmar med anledning av frågor kring avel. 

Hälsoenkät 

Tyvärr så genomfördes ingen hälsoenkät 2015  
 

Test & Beskrivning 
Under 2015 har styrelsen för SRSK haft ansvaret för sektorn ”Test & Beskrivning”. 
 
Under 2015 har riesenschnauzer svart och peppar/salt beskrivits på 34 arrangerade 
mentalbeskrivningar runt om i landet. Ingen av dem har varit i SRSKs regi. Totalt har 82 hundar 
mentalbeskrivits varav 81 svart &  1 peppar/salt. 
 
SRSK har haft fyra arrangerade exteriörbeskrivningar (Kopparbo 2 st, Tyresö samt Herrljunga). Totalt 
har riesenschnauzer blir exteriörbedömd/mentaltestad på 29 arrangemang under 2015.  
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Utställningskommittén  

Utställningar 

2015 har SRSK arrangerat två rasspecialer. Vid dessa har även funnits möjlighet till 
exteriörbeskrivning för korning. Samtliga utställningar var mycket trevliga arrangemang, där alla 
inblandade funktionärer har haft ett stort engagemang och bemödat sig om att arrangera 
utställningarna på ett för alla parter utmärkt sätt.  
Ett varmt tack till er alla! 

Genomförda utställningar: 

2015-07-12. Kopparbo 
Domare: Mette Tufte, Norge 
RS svart: 32 
RS p&s:  1 
Valp:  8 svart  
 
2015-09-13. SSLO/Stockholm 
Domare: Thord Byström 
RS svart: 12 
RS p&s:  1 
Valp:  6 svart  
 

Tävlingskommittén  
SRSK har under 2015 arrangerat och samarrangerat: 

- Lydnadsprov i alla klasser under Riesenlägret i Kopparbo samt i Tyresö under september 
månad. 

- Ett BH-/BSL-/IPO-prov i Svedala. 
- Korat vinnare av SRSK Troféerna med prisutdelning på Riesenlägret. 
- Riesen-SM i Bruks/IPO & Lydnad arrangerades av Sölvesborg BK i deras stora arrangemang 

Himmelscupen. Vi riktar ett stort tack till hela klubben som gjorde detta möjligt. 
- Tillsammans med draghundskommittén arrangerat Riesen-SM i barmarksdrag i Hällefors i 

oktober. 
- Vi genomförde Apell-klass tävling på Riesenlägret med deltagare i alla grenar. 

 
Under 2015 hade vi två representanter på bruks/IPO-SM i Malmö: 

- Maria Ezelius och Gullviks Zäpo (IPO) slutade på 10e plats. 
- Eva Rosborg och Ryssbergets Kinneh (Sök) slutade på 12e plats. 

 
I 2015 års ISPU-WM hade vi flera ekipage med och framgångarna för laget (2a plats i lagtävlingen) 
gjorde att Sverige sattes på kartan inom IPO för riesenschnauzer: 

- Lars Olsson – Tazz con todos los Santos. Slutade 3a av 75 ekipage. 
- Maria Ezelius – Gullviks Zäpo. 
- Marie Bäckström – ArbaQ´s Narnia. 
- Gunilla Stahre – Rissies Qobra. 
- Sara Perés – Aino. 

 

Draghundskommittén  
Plats för rapport 
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Lägerkommittén 

Sammansättning  

Sammankallande och kontaktperson Scouterna: Roffa Asplund 
Registrerings och ekonomiansvarig: Anita Angelryd 
Tränings och gruppledaransvarig: Kicki Thuring 
Lägeraktivitetsansvariga: Anders Jansson, Roffa Asplund, Micke Abrahamsson 

Övriga funktioner 

Parkerings och husvagnsansvariga: 4 personer 
Gruppledare: ca 25 personer 
PUB ansvariga 2 personer 
Gruppledarfrukostansvarig: 1 person 
Klipp och Trim-ansvarig: 1 person 
Barn och ungdomsaktivitetsansvarig: 1-2 personer 
Utställningsträning och träningsutställningsansvarig: 1-2 personer 
Landskampsansvariga: 2-3 personer 

Möten 

Kommittén har haft ett flertal telefonmöten och ett gemensamt möte en fredag eftermiddag, lördag 
och söndag i mars i Stockholm.   

Utvärdering  

Riesenlägret 2015 anordnades för 32 gången och inte fullt 350 personer deltog vecka 29. Det var 
ungefär lika många deltagare som under fjolårets läger.  
Grundtanken genom alla år är att alla i familjen ska vara lika välkomna och kunna erbjudas aktiviteter 
eller sysselsättningar. Detta verkar fortfarande vara ett vinnande koncept och lägerledningen arbetar 
utifrån målsättningen att fortsätta med den grundtanken och successivt förbättra och utveckla 
lägret. 
Vi väntar med spänning på att nästa generation ska överta ledningen av lägret.  
Lägerledningen delade ut en enkät till lägerdeltagarna där vi önskade en utvärdering av veckan. 
Glädjande nog blev svarsfrekvensen högre än året innan och visade att 100% var mycket nöjda eller 
nöjda med upplägget av Riesenlägret.   

Positiva upplevelser av lägret 

Precis som tidigare års enkätsvar upplever deltagarna att det mest positiva på lägret är  att man är 
stolt över är den goda stämningen som råder, glädjen av att träffa andra likasinnade på lägret och de 
duktiga gruppledarna. Därefter kommer möjligheten att träna i grupp, ledning och organisation, stort 
utbud av aktiviteter, barn och ungdomsgrupp, den fina miljön, karaktären av familjeläger, 
möjligheten till att köpa mat, pubafton, appelltävlingen samt att man blir inspirerad på lägret. 

Förbättringsområden 

Det som deltagarna upplever som förbättringsområden är att tidsschemat kan kännas pressat, att 
man ibland kan uppleva en brist på information runt de officiella tävlingarna och att föreläsningarna 
ska läggas senare på dagen eller på förmiddagen,  

Förslag på åtgärder från lägerledningen 

När det gäller tidsschemat kan det upplevas som pressat men eftersom inget är tvingande kan man 
själv avgöra om man ska delta eller inte i de olika aktiviteterna. 
Informationen om de officiella tävlingarna ligger inte på lägerledningens ansvar utan på SRSKs 
tävlingsverksamhetsgrupp, lägerkommittén har framfört synpunkterna till styrelsen.  
 



6 
 

Lägerkommittén kommer även nästa år att uppmana lägerdeltagarna att inte komma för tidigt till 
lägret. Detta för att gruppledarna måste få möjlighet att utbyta erfarenheter och samprata sig med 
varandra i lugn och ro. 
Lördag är officiellt ankomstdag. Om starka skäl finns för att komma redan på fredag måste 
lägerkommittén meddelas och man måste då vara medveten om att det är förenat med en 
extrakostnad för uppställning av husvagn.   

Ekonomiskt utfall 

Lägerledningen hade budgeterat för en vinst på ca 8% av intäkterna men den faktiska vinsten blev 
12% vilket är fyra procent mer än budgeterat. 

Slutord 

Även i år kan vi konstatera att lägret blev lika bra som vi tänkt oss. Enligt enkätundersökningen 
upplever lägerdeltagarna ett positivt klimat och en stor trivsel. Den totala vinsten blev glädjande nog 
större än budgeterat. 
 
Lägerkommittén vill tacka alla deltagare på lägret för de insatser ni bidrar med under lägerveckan 
och den positiva anda som ni sprider bland våra medlemmar före, under och efter Riesenlägret.  
Priserna till lotterierna har skänkts av såväl privatpersoner som olika företag. Ett stort tack till alla 
som bidragit med vinster.  
Lägerkommittén anser att målet är uppfyllt att arrangera ytterligare ett Riesenläger där många av 
SRSKs medlemmar upplever glädje och inspiration.  
Spontant känns det som om resultatet av årets enkätutvärdering är positivt och att lägerdeltagarna 
är nöjda med lägret och att lägret fortfarande har karaktären av ett familjeläger. Den goda stämning 
som råder är livsviktigt för att lägret ska kunna fortsätta och kanske kan betraktas som ett varumärke 
för en sann riesenägare i Sverige. Det är i alla fall nästan hälften av SRSKs medlemmar som befinner 
sig på lägret. 
 

Informationskommittén 

Inledning 

Under året har vi genomfört en rad aktiviteter inom informationskommittén där webbsidan, 

facebook, mässor, event, RiesenNytt och övriga kommunikationskanaler ingår. 

Informationskommittén  

har haft 2 telefonmöten under 2015 där vi verkar för att alla medier arbetar tillsammans samt 

arbetar med att rätt budskap sänds på rätt sätt. Under dessa möten har vi även diskuterat hur vi kan 

förbättra kommunikation och våra kanaler såsom webbsidan och facebook, mässor och andra 

kommunikationsytor. 

Som resultat av detta startades projekt ”insändare” under 2015 där det beslutades att medlemmar 

skall tillfrågas om att skriva insändare som publiceras på hemsidan för att dels ge mer liv till den dels 

täcka upp för RiesenNytt.  

Informationskommittén beslutade även att en enkät skulle skapas för att få feedback från 

medlemmar kring webbsidan och hur den kan förbättras.  

Vidare beslutades att försöka lägga till en modul som visar lite aktivtet från facebook – detta skall 

undersökas av webbansvariga. Planerade projekt kommer att genomföras under 2016. 
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I det generella arbetet har vi säkerställt och ordnat så att: 

- SBLO fått allt material, texter etc. som skall användas på Stockholms hundmässa 

- RiV fått allt material, texter etc. som skall användas på My Dog 

 

Ovan så att dessa kan följa SRSKs Kommunikationsplan. Av samma anledning har vi även supportat 

Los  webbsidor vid behov. 

Aktiviteter webben 

- Guida och supporta nya styrelsemedlemmar i användning- och installation av SRSK-

mail samt arbetat med att skapa maillistor och annan mail hantering på server 

- Uppdatera moduler och innehåll 

- Få in medlemsbilder för att göra startsidan mer levande: i.e ändra startbild under 

”hem” för att göra sidan mindre statisk. 

- Översett och problemhanterat webhotell kring srsk.se  

- Påbörjat arbetet med att skapa enkät till medlemmar 

- Påbörjat arbetet med att förbereda för insändarsidor 

 

Internationella Schnauzer Pinscher Unionen/ISPU 
ISPUs utställning arrangerades i Vilnius, Litauen, den 26 september. 
 
ISPUs VM för riesenschnauzer arrangerades i Grosswechsungen, Tyskland, 22-25 oktober. Detta var 
det 24:e VM som arrangerades inom ISPUs medlemsländer.  
 
Sverige och SRSK var detta år representerat med fem deltagare under ledning av lagledaren Iréne 
Molin;  
Lars Olsson – Tazz con todos los Santos, Maria Ezelius – Gullviks Zäpo, Marie Bäckström – ArbaQ´s 
Narnia, Gunilla Stahre – Rissies Qobra samt Sara Perés – Aino. 
 
Våra tävlande gjorde en fantastisk insats och slutade på en mycket hedrande silverplats i lagtävlingen 
med 805 i totalpoäng. Lars, Maria och Maries individuella resultat var de som ingick i lagrankningen.  
Guldmedaljen med 866 i totalpoäng tog det tyska laget och bronset gick till Schweiz med 804 poäng.  
 
Även i den individuella tävlingen fanns de svenska färgerna på prispallen, då Lars och Tazz med sina 
totalpoäng 285 tog hem bronsmedaljen. 
 
Våra tävlandes fina resultat uppmärksammades även av Svenska Kennelklubben/SKK, som under 
Nyheter på SKKs hemsida (www.skk.se) lade in resultat med bild och länk. 
 
Arrangörens fullständiga resultatlista är tillgänglig via www.psk-og-südharz.de. 
 

Slutord 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som hjälpt till för Svenska Riesenschnauzerklubben.  
 
Tack vare stöd från Svenska Kennelklubben, Svenska Brukshundklubben, lokalområde, 
aktivitetsombud, sektorer, kommittéer och enskilda medlemmar har årets verksamhet kunnat 
genomföras.  

http://www.psk-og-südharz.de/
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Hans Gunnarsson Lennart Henning  Lars Bivstedt 
 
 
 
 
Staffan Björk   Mikael Wiltander  Nina Finstad 
 

 
 
 
Annika Holmgren  Andrea Collin   Annika Danielsson 


