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Verksamhetsberättelse 2012
RASUTVECKLINGSSEKTORN – RUS
(i sektorn ingår Rasinformatör, Test och beskrivning samt Avelskommittén)
Sammankallande i sektorn: Alf Karlström, ordförande
Sektorn har under året 2012 representerat AfRS enligt följande:
Alf Karlström har deltagit i SBK:s Organisationskonferens.
Alf Karlström har deltagit i Rasklubbsmöte .
Alf Karlström och Bo Nilsson har deltagit i SBK:s konferens för
brukshundsrasernas framtid.
Bo Nilsson har deltagit i SBK:s förbundskongress.
Charlotte Olebro har deltagit i SBKs RAS/RUS konferens.
Brith Andersson var närvarande vid Katarina Sundbergs disputation på SLU,
Uppsala. Försvar av avhandling över sin forskning om Lymphocytic Thyroiditis,
för vinnande av agronomie doktorsexamen. I samband med disputationen
riktades ett tack till AfRS för klubbens medverkan och hjälp med
provinsamling.
Brith Andersson har deltagit i Internationella Schnauzer Pinscher Unionen/ISPU
konferens i Tallin, Estland. Vid konferensen blev AfRS antagna såsom
fullvärdig medlem i ISPU.
Brith Andersson har deltagit i SBK:s exteriördomarkonferens, där Brith
Andersson även deltog såsom exteriördomare för Riesenschnauzer. Såsom
exteriörbeskrivare för Riesenschnauzer deltog även Titti Wickström.

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén har under 2012 bestått av Alf Karlström, Brith Andersson,
Linda Sträng samt Charlotta Bergqvist. Rasinformatör har under året varit Linda
Sträng.
Rasspecifik avelsstrategi
Utvärdering av RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) har skett fortlöpande under
året. Den reviderande utgåvan har efter godkännande av SBK därefter fastställt
av SKKs Avelskommitté.
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Hälsoenkät
Vi har även i år framställt en hälsoenkät med frågor rörande våra hundars hälsa
och mentalitet. Enkäten lämnade ut på Riesenlägret och vi är mycket glada över
den goda respons enkäten har fått och att så många riesensägare har hjälpt oss
genom att fylla i enkäten och lämna information om sina hundar. Alla enkätsvar
har sammanställts av Alf Karlström och redovisades därefter i Riesen Nytt nr
4/2012. I syfte att få ett underlag att följa våra hundars hälsomässiga och
mentala utveckling är det avelskommitténs målsättning att denna hälsoenkät ska
vara årligen återkommande.
Uppfödarmöte
Vid Riesenlägret i Kopparbo anordnade avelskommittén ett uppfödarmöte där
nio uppfödare deltog. Deltagarna erhöll en del för uppfödare viktig SKK
information. Diskussion fördes över vart vi vill komma med vår ras och vilken
målsättning vi har. Mötets slutord blev – Var ett stöd i med och motgångar och
uppskatta varandras framgångar oavsett inom vilken verksamhet det är!
Avelskommitténs målsättning är att årligen arrangera en uppfödarträff i
anslutning till Riesenlägret, för att inom uppfödargruppen kunna lyfta aktuella
frågeställningar eller bara träffas, byta information eller erfarenhet.
SBKs Exteriördomarkonferens
I oktober 2012 anordnade SBK en exteriördomarkonferens där Riesenschnauzer
var en av ingående raser. För att förbereda AfRS medverkan i konferensen
(raspresentatör, klubbrepresentant, deltagande hundar) tillsattes en arbetsgrupp
vid uppfödarmötet i Kopparbo 2011. Förutom möte via telefon träffades
gruppen i anslutning till Riesenlägret 2012, då även Brith Andersson ingick.
Raspresentatör vid domarkonferensen var Nina Karlsdotter och representant för
AfRS var Brith Andersson. Deltagande hundar svart var Dusko`s Dusk to Dawn
(ägare Helen Jerling) och Mariesen`s Baronessa (ägare Marie Ekholm) samt p/s
var Altibo`s Daytona och Allsvinn Dörte (ägare till båda Jeanette Johansson).
Avelskommittén vill rikta ett varmt tack till samtliga för deras medverkan.
Krav och rekommendationer för avelsdjur
En justering av klubbens ”Krav och rekommendationer för avelsdjur” har skett
enligt det förslag som framkom vid uppfödarmötet 2011.
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TEST OCH BESKRIVNING
Jag, Jerker Jeppsson, övertog ansvaret för test och beskrivning till 2:a halvan av
2012 så det blev en springande start. Det mesta av tiden har gått åt att sätta sig in
i hur verksamheten har fungerat och hur man rent praktiskt anmäler och
arrangerar beskrivningar. Har lagt en hel del arbete på att försöka skapa ett nytt
arbetssätt och nya rutiner för beskrivningsverksamheten, info utskick vid
anmälan, har arbetat ihop med våran web master för att få mentala delen på
hemsidan levande med anmälningsformulär, info, osv.
Har inte haft tid att sätt mig in i exteriörbeskrivnings delen ännu.
I hade ett MH utlyst under Kopparbo veckan men det fick tyvärr ställas in pga
för få anmälningar.
Vi arrangerade ett MH den 3-4/11-2012 på Sölvesborgs BK, där beskrevs 11
hundar. Vi fick väldigt gott betyg av de deltagande.
Startade samtidigt upp ett samarbete med Sölvesborgs BK som kommer att bestå
av utbildnings möjligheter för figuranter, utbyte av figuranter, fler
beskrivningstillfällen.
En mentalbeskrivare valp har utbildats under året.

LO/AKTIVITETSOMBUD
Under året har verksamheten men aktivitetsombud börjat ta fart och
aktiviteter har genomförts i så gott som samtliga områden vilket är mycket
positivt. Några aktivitetsombud har använt Riesen Nytt för att nå sina
medlemmar och det har också funnits reportage från aktiviteter i tidningen.
Likt tidigare år har LO-områdena haft en stor verksamhet med läger,
träningshelger och föreläsningar. Stor Stockholms Lokal Område och Riesen
i Väst har sett till att Riesenschnauzern varit representerade i rastorget på
utställningen i Stockholm och My Dog i Göteborg. Ett mycket bra tillfälle att
göra reklam för vår ras.
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Våra tre lokalområde har under året börjat införa målstyrning i sin
verksamhet. I Samband med SBK:s nya stadgar för rasklubbar antog LOområdena Skåne-Blekinge och LO-väst nya namn till Riesen i Syd och
Riesen i Väst vilket inte godkändes av SBK. AfRS överklagade och efter
flera turer med SBK godkändes LO-områdenas nya namn.
Under lägerveckan i Kopparbo hölls det årliga mötet mellan LO:na,
aktivitetsombuden och styrelsen. På agendan stod bl a aktuellt från styrelsen
och uppföljning av aktivitetsombudens verksamhet. Mötet enades om att en
ny konferens med styrelsen och LO:na samt aktivitetsombuden ska hållas i
november månad 2013. Att träffas och få en uppdatering om vad som är på
gång samt utbyta erfarenheter ger en kick i det lokala arbetet.

LÄGERKOMMITTÉN
Lägerledning Riesenlägret Sammansättning:
Sammankallande och kontaktperson Scouterna: Roffa Asplund
Registrerings och ekonomiansvarig: Anita Angelryd
Tränings och gruppledaransvarig: Kicki Thuring
Lägeraktivitetsansvarig: Anders Jansson, Roffa Asplund
Övriga funktioner:
Parkerings- och husvagnsansvariga: 4 personer
Gruppledare: ca 25 personer
PUB ansvariga: 2 personer
Gruppledarfrukostansvarig: 1 person
Klipp och Trimansvarig: 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 fredag
eftermiddag, lördag och söndag i februari i Stockholm.
Utvärdering:
Under många år har det konstaterats att årets läger är det största genom
tiderna. 2012 års Riesenläger är inget undantag eftersom det samlade ca 350
medlemmar. Hör och häpna, det är det största lägret genom tiderna.
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Lägerkommitténs grundtanke om att alla i familjen ska vara lika välkomna
och kunna erbjudas aktiviteter och sysselsättning verkar vara ett vinnande
koncept och lägerlednigen 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.
Under lägerveckan 2012 lämnade lägerledningen ut en enkät till
lägerdeltagarna där vi ville få en utvärdering av veckan. Tyvärr blev inte
svarsfrekvensen så hög som vi hoppats på men en sammanställning av de
inkomna enkäterna visar att 97% är mycket nöjd eller nöjd med upplägget av
Riesenlägret och 95% anser att lägret har karaktären av familjeläger….
De förbättringsområden som lägerkommittén enades om inför lägret 2012
gällde i första hand ankomsttider för lägerdeltagarna och organisationen av
IPO verksamheten. När det gäller ankomsttiderna visade det sig att fler
deltagare än tidigare, men tyvärr ej alla, respekterade lägerledningens
uppmaning om att inte komma för tidigt till lägret.
Enligt enkäten upplever lägerdeltagarna att gemenskapen, att alla kan vara
med, organisationen och den goda stämningen, som det som upplevs bäst
med Riesenlägret.
IPO verksamheten som 2012 blev större än tidigare år upplevde problem med
att inte kunna arvodera en av sina figuranter vilket är kutym inom IPOsporten men inte i den 30-åriga tradition av träning som Riesenlägret
erbjuder. Inget arvode utbetalades av Riesenlägret 2012 till någon av våra
gruppledare annat än fri lägervistelse och lunch.
Under lägerveckan fanns en grupp som tränade IPO på samma villkor som
övriga träningsgrupper på Riesenlägret.
Förbättringsområden:
Lägerkommittén kommer även i 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 officiell ankomstdag. Om starka själ finns för att komma redan på
fredagen måste lägerkommittén meddelas och man måste vara medveten om
at det är förenat med en extrakostnad för uppställning av husvagn. Det
lägerdeltagarna upplever som förbättrningsområden är att en förändring av en
av PUB-aftnarna behövs, ha en veterinär tillgänglig, bättre camping samt
bättre mottagning och information till nya deltagare.
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Det lägerledningen kan påverka utan allt för stora ekonomiska konsekvenser
är förändring av en av PUB-aftnarna samt bättre mottagning och information
till nya deltagare. Att ha en veterinär tillgänglig på lägret är naturligtvis
förenat med en allt för stor kostnad om inte någon av lägerdeltagarna är
veterinär och kan ställa upp vid behov. Däremot kan lägerledningen ge
tydligare information om var och när veterinär kan nås i närheten av lägret.
Campingens beskaffenhet kan vi tyvärr inte heller påverka eftersom det
område vi har är ett scoutläger och har normalt inte husvagnsuppställning
och framförallt inte i den omfattningen vi har under lägervecka.
Ekonomiskt utfall
Lägerledningen har budgeterat för en vinst på ca 8% av intäkterna men den
faktiska vinster blev 6,63% vilket är drygt en procent mindre än budgeterat.
Efter analys kan man konstatera att vinsten på lotteriförsäljningen blev något
mindre än budgeterat, samt att utgifter ökade utifrån budget bland annat
beroende på att fler lägeravgifter än beräknat återbetalades på grund av att
det blev så många träningsgrupper att fler gruppledare behövdes.
Slutord
Under 2012 kom en önskan från SBK att få information om Riesenlägret på
årets SBK-kongress. Sammankallande i Riesenlägret, Roffa Asplund,
presenterade verksamheten i en dryg timma för representanter för SBK:s
rasklubbar. Informationen blev mycket uppskattad och det visade sig att
rasklubbarna och även Förbundsstyrelsen hyser stor respekt för Riesenlägret
och imponeras av lägrets långa kontinuerliga livslängd.
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. Trots att den totala vinsten blev mindre än budgeterat anser vi ändå
att lägret uppfyller de krav som lägerkommittén planerat och den sociala
biten och aktiviteterna har förflutit helt enligt planerna.
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 lotteriet 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 AfRS medlemmar upplever glädje och inspireras
att komma tillbaka till jubileumsåret 2013.
Det 30:e Riesenlägret.
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PR/INFO
Genom att delta i många olika arrangemang har vi spridit bra pr för klubben.
Bra PR för klubben blir det även genom de välarrangerade arrangemangen av
rasmontrar i Stockholm och på My Dog i Göteborg.
För övrigt verkar vår fina hemsida ge mycket information och antalet
telefonsamtal har under året varit mycket få.

TIDNINGSKOMMITTÉN
Riesennytts redaktion har sedan nr 2/2008 bestått av Jenny Willman.
Tidningen trycks sedan nr 1, 2010 av Affärstryckeriet AB i Falköping, som
dessutom ägs av en av klubbens medlemmar.
RiesenNytt kom ut med fyra nummer under 2012. Totalt 124 sidor ( 36, 24,
20 och 44).
Ett antal betalda annonser har varit införda i de olika numren, i synnerhet i
decembernumret, då i form av framför allt julannonser men även några
valpannonser. Affärstryckeriet arbetar aktivt för att få fler annonsörer till
tidningen vilket har gett resultat i form av flera sponsorannonsörer.
Många medlemmar har också bidragit med bra material till dem olika
numren.

TÄVLINGSSEKTORN
Kommittén har bestått av:
Bosse Nilsson sammankallande
Anna-Carin Lönn draghundsgruppen
Sonja Thuring priser
Gunilla Stahre IPO-BHP
Jörgen Hultberg AfRS Trofén
Kommittén har under 2012 genomfört:
Lydnadsprov i alla klasser under Riesenlägret och i Botkyrka i SSLO regi.
Två prov i BSL, tre prov i BH samt fyra prov i IPO.

9

Korat vinnare av AfRS Troféerna med prisutdelning på Riesenlägret.
Medverkat till ett nytt lyckat Riesen SM på Tånga Hed denna gång i regi av
Riesen i Väst. Tack, så mycket till de som hjälper till med detta!
Ansökt om tävlingar för 2013 i Lydnad, IPO-BHP och BSL.
Riesen SM 2013 däe även IPO och BSL kommer att arrangeras går av
stapeln på Norrköpings BK.
Nyhet för 2013 är Apellklass proven på Riesenlägret.

DRAGHUNDSSEKTORN
Året 2012 har varit ett helt fantastiskt år för våra skäggiga vänner i
draghundssammanhang, inom barmark, släde och nordisk stil.
Under året har rasen plockat 7 guld, 2 silver och ett antal 5-i-topp placeringar
på diverse mästerskap! I slutet av januari arrangerades SOC ( Scandinavian
Open Championship ) i Åsarna där rasen var representerad i såväl nordisk stil
som 4-spann släde. SM i nordisk stil avgjordes i Kiruna under mars månad
där rasen tävlade i alla tre klasser, linkörning, pulka och combine. På SM i
barmarksdrag var rasen den dominerande av brukshundsraserna både till
antal startande samt antal medaljer! Rasen var representerad i så väl cykel,
kickbike med 1 hund samt cani-cross.
AfRS har under året sponsrat tre lag inom draghundsverksamheten med
anmälningsavgift. Vecka 11 gick Vindelälvsdraget av stapeln där laget
”Riesen i Norr” var med för 25:e året i rad. Där laget för första gången
ställde upp med ett renrasigt 4-spann vilket gav både laget och rasen mycket
uppmärksamhet. Under hösten har AfRS sponsrat svå stafettlag, med
anmälningsavgift och tävlingströja+keps, på barmark, ett på SM i
barmarksdrag och ett på Skånedraget där laget placerade sig som god tvåa.
Rasens placering har fått mycket uppmärksamhet i draghundsvärlden och
omnäms flitigt i både tidskrifter och på nätet. Riesenschnauzerklubben näms
som en klubb där man stöttar sina medlemmar och jobbar för att få in fler i
sporten!
Vi har genomfört ett grönt-kort utbildning på RIV:s vårläger där Inga Badh
från SDSF föreläste. Deltagarna fick även möjlighet att testa på kickbike.
AfRS har börjat använda sig utav Riksidrottsförbundets datasystem, Idrottonline, där alla medlemmar som tävlar för klubben inom draghundsporten
registreras för licens.
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UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Tre stycken rasspecialer har genomförts, där kommittéerna som håller i
utställningarna utfört dessa till belåtenhet. Ett stort tack för ett gott genomfört
arbete till alla inblandade. Det fjärde arrangemanget fick tyvärr ställas in pga
brist på arrangörer på orten, ett dilemma för klubbens medlemmar i norr. I
stort är anmälningssiffrorna över lag lägre än tidigare år, något vi
tillsammans måste arbeta för att stävja. Anmärkningsvärt är att endast en p/s
har under året ställts ut på klubbens utställningar.
Titti Wickström har varit utställningsansvarig under det gångna året.
Söndagen 27 maj i Vårgårda domare Roland Fors
12 svarta varav en valp
Söndagen 15 juli Kopparbo, domare Maritha Östlund-Holmsten
45 svarta varav 12 valpar
Lördagen 10 september Timrå domare Linda Näslund
Ställdes in
Söndagen 16 september Stockholm domare Nina Karlsdotter
15 svarta samt 1 p/s
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INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN/ISPU
ISPU Medlemskap
Vid ISPUs delegatkonferens i Tallin Estland, 2012-08-24 blev AfRS invald
såsom fullvärdig medlem. Delegat för AfRS är Brith Andersson.
Information om ISPU och rapport från konferensen, samt efterföljande
utställning, har publicerats i Riesen Nytt nr 4/2012.
ISPU/VM (IPO)
Vid ISPU VM i Horni Briza, Tjeckien, fanns AfRS representerat med
landslag. Lagledare var Gunilla Stahre. I extrema väderförhållanden
genomförde laget en mycket fin tävlingsinsats.
Resultat och placering för de tävlande:
15. Pekka Steenari
Åkerblommans Aska
29. Jörgen Lindholm
Klasan´s Hoffa
32. Maj Johansson
Gullviks Gibson
41. Johanna Svensson
Rissies Ursus Barbatus
51. Maria Ezelius
Åkerblommans En Tilly

257 p
248 p
224 p
200 p
98 p

Referat från världsmästerskapet har publicerats i Riesen Nytt nr 4/2012.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR
SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 2013
RASUTVECKLINGSSEKTORN
Följa upp och fortlöpande utvärdera RAS (Rasspecifik Avelsstrategi).

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén kommer fortlöpande att följa upp och utvärdera RAS
(Rasspecifik Avelsstrategi). Fortsatt arbete för rasens bästa såväl exteriört så
som mentalt, samt att hålla oss uppdaterade avseende de hälsoprojekt som SLU
arbetar med för att medverka där detta efterfrågas och tillfälle ges.
Avelskommittén kommer att ytterligare utveckla vår hälsoenkät med
målsättning att under 2013 men hjälp av SBK få denna web baserad, för att
därigenom kunna nå ut till en ännu större målgrupp.
Vid Riesenlägret avser avelskommittén att åter igen anordna ett upfödarmöte.
Under året kommer deltagande att ske vid konferenser och andra träffat som
gynnar vår ras och klubbens intresse.

TEST- OCH BESKRIVNING
Fortsätta att ta fram arbetsplaner, arbetsbeskrivningar och rutiner för Mhverksamheten.
Öka informationsflödet och tillgängligheten på hemsidan under Mental fliken,
finns redan som prototyp på anmälningsformuläret som ska vidareutvecklas.
Utbilda oss i SBK:s nya registrerings system för inrapportering av Mh-protokoll.
Från och med 2013 kommer all anmälan till MH ske över SBK tävling med
samma förutsättningar som en anmälan till tävling d.v.s. anmälan och betalning
ska ske senast 3 veckor innan utsatt test datum.
Ingen efteranmälan kommer att förekomma!
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Vi ska utöka beskrivningarna med ytterligare beskrivnings tillfällen på andra
platser i Sverige, närmast blir det i Riesen i Väst regionen därefter i Stockholms
regionen.
Plaster och datum för detta är inte klart i skrivande stund.
Skapa möjlighet för uppfödare att beställa Mh för sina kullar direkt av AfRS
Test & Beskrivning.
Arbeta vidare med att hitta personer som är villiga att ta hand om det rent
praktiska bitarna på plats vid genomförandet av Mh beskrivning i de olika
regionerna.
Gärna i gott samarbete med den/de lokala brukshundklubbarna lat. Andra
rasklubbar.
Det kommer att genomföras 2 st Mh på Sölvesborgs Brukshundklubb under året,
den 14/4 2013 och 29/9 2013 är bokade i skrivande stund.
Har startar ett samarbete med Sölvesborgs BK och mentalansvarige hos Svenska
Rottweilerklubben för att vi ska få tillgång till fler platser för beskrivning om
någon av våra medlemmar inte kan vid våra egna beskrivnings tillfällen samt
skapa utbildningsmöjlighet för de som önskar vidareutbilda sig i regionen. Det
kommer inte att genomföras något Mh under Kopparbo vecka.
Under juni månad genomförs ”En Sexa Skåne” mentalvecka på Revingehed,
finns det någon medlem som vill gå utbildningen under denna vecka ska vi
försöka genomföra det utan kostnad för den som vill gå utbildningen.
Någon MT verksamhet kommer inte vara aktuell under 2013.
Det finns planer på att införskaffa eget material till Mh-bana/banor för att kunna
genomföra Mh-beskrivningar, får räkna på kostnaden av att hyra material
gentemot inköptskostnadern.
Exteriörbeskrivningen får vi sätta oss in i bättre under 2013 och titta över
verksamheten, där är det också önskvärt om det finns någon/några medlemmar
som vill sköta det praktiska runt en exteriörbeskrivning och som har kompetens
och insikt i denna verksamhet. Behövs eller önskas det någon utbildning för
detta så får vi lösa det under resans gång.
Avslutningsvis det viktigaste arbetet under året, att skapa en återväxt av nya
funktionärer och aktiva.
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Mål 2013
Anordna 6 MH fördelade över landet.
Anordna 2 exteriörbeskrivningar 2013.
Utöka funktionärslista gällande mentalfunktionärer med 2 namn

LO/AKTIVITETSOMBUD
Att fortsätta utveckla dialogen mellan LO-områdena, aktivitetsombuden och
styrelsen och arbetet med att få intresserade att vara aktivitetsombud så det
finns aktivitetsombud i varje län. Öka utbudet av aktiviteter för medlemmar i
respektive län genom att stimulera och stötta aktivitetsombuden.
Planera för en ny konferens för LO-områdena, aktivitetsombuden och
styrelsen 2013.

LÄGERKOMMITTÉN RIESENLÄGRET
Lägerledningen är ansvarig för lägrets ekonomi och verksamhet. Ledningen
ska stimulera klubbkänslan, främja delaktighet och skapa tydliga och
realistiska mål för verksamheten. I och med att de nya stadgarna har en ny
inriktning med målstyrning ska detta arbetssätt implementeras i lägrets
organisation och verksamhet.
Organisation
Lägerledning:
Sammankallande och kontaktperson Scouterna: Roffa Asplund
Registrerings och ekonomiansvarig: Anita Angelryd
Träningsansvarig: Kicki Thuring
Lägeraktivitetsansvarig: Anders Jansson, Roffa Asplund
Övriga funktioner:
Parkerings och husvagnsansvariga: 4 personer
Gruppledare: ca 25 personer
PUB ansvariga: 2 personer
Gruppledarfrukostansvarig: 1 person
Klipp och Trimansvarig: 1 person
Barn och ungdomsaktivitetsansvarig: 1-2 personer
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Utställningsträning och träningsutställningsansvarig: 1-2 personer
Landskampsansvariga: 2-3 personer
Mål för Riesenlägret:
Mål 1 – Läger som präglas av familjekaraktär där hundar och medlemmar
aktiveras och trivs.
Mål 2 – En vinst på minst 8% av intäkterna budgeteras och hela vinster
tillfaller AfRS
Mål 1 – Läger som präglas av familjekaraktär
Riesenlägret ska som tidigare ha karaktären av familjeläger där aktiviteter
ska erbjudas för hela familjen. Riesenlägret uppmuntrar medlemmar och
/eller klubbstyrelse att vid andra tillfällen än vecka 28 och v 29 anordna
träningsläger av annan karaktär t ex elitsatsningar.
Riesenlägrets ledning ska ha som målsättning att anpassa lägret efter
deltagarnas önskemål om förbättringsåtgärder inom de förutsättningar som
finns. Planering av medlemsaktiviteter för kommande år utförs med
inspiration från den utvärdering som lägerdeltagarna gör vid lägrets slut.
Planeringen ska sträcka sig över flera år. Lägerledningen är ansvariga för
måluppfyllelsen.
Delmål/Verksamhetsmål
2012-2014: Lägret organiseras efter utvärdering och förbättringsåtgärder
utifrån tidigare år.
Utvärdering och analys
2012-2014: En majoritet av lägerdeltagarna är positiva till lägrets upplägg.
Medel
De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är
verksamhetsplanen, information på medlemsmöten, medlemsblad och
hemsidan samt en enkät att bevara på lägret.
Mål 2 – En vinst på minst 8% av intäkterna budgeteras och hela vinsten
tillfaller AfRS
Lägerledningen ska budgetera kommande läger så att en vinst på minst 8%
ska tillfalla huvudstyrelsen. Detta för att kunna ha en styrelse med
representanter från hela Sverige och där varje ledamot ska kunna erbjudas
reseersättning till olika möten och sammankomster.
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Delmål/Verksamhetsmål
2012-2014: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år i förhållande till
antalet deltagare.
Utvärdering och analys
Budgetuppföljningar samt utvärdering och analys av årsresultat och
aktiviteter.
Medel
De medel som finnstillgängliga för att nå detta mål är följande:
•
Medlemsökning
•
Deltagaravgifter
•
Sponsorintäkter
•
Försäljning
•
Intressant verksamhet
•
Utvärdering
•
Samverkan med andra

PR OCH INFO
Att under 2013 delta med rasmonter i Stockholm och på My Dog i Göteborg.
Arbeta för att på olika sätt sprida information om vår ras och klubb.

TIDNINGSKOMMITTÉN
Undertecknad avgår efter nummer 1, 2013, men förutsätter att kommande
redaktion fortsätter arbeta enligt tidigare planer, det vill säga som följer:
Fyra nummer komm ut under 2013.
Förhoppningsvis kan vi också öka antalet betalda annonser. I det arbetet bör
efterträdande redaktör få förstärkning med annonsproduktioln och
korrekturläsning.
Ambitionen bör fortsatt vara att göra en tilltalande tidning med ett intressant
och brett innehåll som tilltalar medlemmar med olika intresseområden.
/ Jenny Willman, redaktör för RN från nr 2/2008 till och med nr 1/2013.
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TÄVLINGSSEKTORN
Arrangera Riesen SM 2013 (kontakter har tagits och verkar positivt).
Genomföra IPO-BHP prov efter behov.
Arrangera lydnadsprov på Riesenlägret i Kopparbo.
Planera för Riesen SM 2014.
Genomför uttagandet för Riesentrofén 2013.
Införa fler tävlingsgrenar för Riesentrofén.
Etablera draghundarna i tävlingsverksamheten.
Hantera frågor gällande tävlingar och regler som inkommer till AfRS.
Stimulera till mer lydnadsträning på våra läger för att få fler tävlingshundar
(Riesen är bra på Lydnad).

DRAGHUNDSSEKTORN
Inför 2013 hoppas draghundssektorn att växa lite till antalet för att på så sätt
kunna jobba mer med att inspirera fler Riesenägare till att testa på drag med
sina hundar.
SM för nordisk stil och 4-spann släde kommer att gå under vinter-SM veckan
i Falun, v 4 där draghundsporten kommer att köras under onsdag-lördag.
(draghundssm2013.se). Hela SM-veckan kommer att sändas på tv och även
draghundsporten kommer att få en del av tv-tiden. Vi jobbar för att försöka få
många Riesenekipage som kommer att ställa upp då det är ett ypperligt
tillfälle att tävla under tiktigt bra förhållanden samtidigt som vi kan göra bra
reklam för rasen!
Vi räknar med att kunna ställa upp med ett stafettlag på Vindelälvsdraget
vecka 11.
Vi hoppas kunna genomför ett Riesen-SM i barmarksdrag. Ett bra tillfälle
hade varit på ett av våra rasläger då många av våra medlemmar är på plats.
SM i barmarksdrag går i mitten av oktober i Filipstad. Där hoppas vi kunna
ställa upp med ett stafettlag vilket är ett väldigt bra sätt för både klubben och
rasen att synas på.
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UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Jobba för att göra utställningsverksamheten mer attraktiv, genom att bl a få
ett bättre samarbete med arrangörerna på respektive ort. Vi bör i klubben
arbeta så att de som arbetar med den exteriöra biten får stöd för att
genomföra arrangemang.
Målet är att kunna erbjuda exteriörsbeskrivning för korning vid alla
utställningar om detta efterfrågas.
Att i god tid få in domarförslag för framtiden från medlemmar för att
möjliggöra att dessa kan kontrakteras om möjlighet finns.
En domare bör kontrakteras lång tid innan aktuell utställning. Inkommer inga
möjliga förslag från medlemmar så kontrakteras domare som visat intresse
för vår ras och som har möjlighet att döma aktuell utställning.
Svenska Riesenschnauzerklubben har beviljats att genomföra tre utställningar
under 2013.
Vårgårda 26 maj 2012 domare Torbjörn Skaar
Kopparbo 13 juli 2012 domar Britt Siegstad
Stockholm 15 september 2012 domar Charlotte Orre

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN / ISPU
Vis AfRS delegat följa ISPUs löpande verksamhet.
Delta med landslag vid ISPU VM (IPO) i Florens, Italien.
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INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 2014
RAS UTVECKLINGSSEKTORN
Följa upp och fortlöpande utvärdera RAS, (Rasspecifik Avelsstrategi)

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén kommer att fortsätta arbeta för rasens bästa i delarna hälsa,
mentalitet och exteriör. Där främsta uppgifterna är att se till att rasen förblir
en hund med sund mentalitet och funktionell exteriör enligt vad som anges i
gällande rasstandard. Fortsätta att utveckla RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)
för att nå målet.

TEST OCH BESKRIVNING
Inriktningen för 2014 är att Test & Beskrivning ska vara mer eller mindre
självgående. Arbetssätt, rutiner och en organisation ska förhoppningsvis ha
skapats så när det är dags att byta ansvarig för Test & Beskrivning kommer
bytet inte att märkas i verksamheten.
Vi ska fortsätta vår beskrivnings verksamhet med hög kvalité.
Kunna erbjuda kull beskrivningar på beställning för våra uppfödare utöver
våra andra beskrivningstillfällen.
Kunna erbjuda exteriörbeskrivning med hög kvalité.
Försöka bibehålla 6 st beskrivnings tillfällen på 3 ställen i Sverige som är en
målsättning under 2013.
Erbjuda utbildning och vidare utbildning för de medlemmar som önskar.
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LO/AKTIVITETSOMBUD
Fortsätta att utveckla dialogen mellan LO-områdena, aktivitetsombuden och
styrelsen och arbeta med att få intresserade att vara aktivitetsombud så det
finns aktivitetsombud i varje län. Öka utbudet av aktiviteter för medlemmar i
respektive län genom att stimulera och stötta aktivitetsombuden.

LÄGERKOMMITTÉN
Se Mål 1samt Mål 2. De är långsiktiga.

PR OCH INFO
Fortsätta att arbeta som tidigare genom att sprida information och hänvisa till
lämpliga kanaler och att delta med rasmontrar i Stockholm och Göteborg.

TIDNINGSKOMMITTÉN
Inriktning för 2014 är att i första hand hitta en ny redaktör så att vår fina
medlemstidningen kan fortsätta att kommer ut till alla medlemmar.

TÄVLINGSSEKTORN
Genomföra Riesen SM 2014.
Söka och genomföra övriga tävlingar som vi brukar arrangera.
Planera för ett Riesen SM 2015 (arrangör sökes).
Genomföra uttagandet för Riesentrofén.
Hantera frågor om tävlingsverksamheten som inkommer till AfRS.
Fortsätta att stimulera tävlandet bland Riesenekipagen.
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DRAGHUNDSSEKTORN
Inspirera fler Riesenägare till att börja med sporten genom information på
hemsidan och i RN samt att ordna träningstillfällen om tillfälle ges!

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Svenska Riesenschnauzerklubben har ansökt att få genomföra tre
utställningar under år 2014.
Lör 31 maj

Vårgårda

Lörd 12 juli

Kopparbo

Sönd 21 September

Stockholm

Ansökta datum för 2015
Lörd 12 juli Kopparbo
Lörd 13 sept Stockholm

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN /ISPU
Via AfRS delegat följa ISPUs löpande verksamhet.
Delta med delegat vid ISPUs deltagarkonferens i Österrike.
Delta med landslag vid ISPU VM (IPO) i Österrike.
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