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SRSK Aktivitetsombud
Västerbotten
Ångermanland
Gävleborg
Dalarna och Gävleborg
Värmland
Uppsala
Halland
Kalmar
Småland
Kronoberg
Östergötland
Dalsland
Örebro

Medlemsstatistik
År
2009
Totalt
831

2010
792

Elisabet Asplund
Birgitta Nilsson
Lena Källman
Tore Karlsson
Hans Gunnarsson
Pia Stråk
Vakant
Barbro Kantberg
Anders Falk
Håkan Oldskog
Susanne Lundberg
Laila Andreasson
Kent Karlsson

2011
790

2014
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemskap
Utlandsmedlemmar
Ungdomsmedlemmar
Hedersmedlemmar
Totalt antal samtliga kategorier

2012
766

2013
741

513 st
184 st
25 st
4 st
3 st
729 st

Hedersmedlemmar: Irene Boklund, Britt-Marie Israelsson samt Elisabet
Asplund.
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Verksamhetsberättelse 2014
RASUTVECKLINGSKOMMITTÉN – RUS
(i sektorn ingår Rasinformatör samt Avelskommittén)
Sammankallande i sektorn: Alf Karlström
Sektorn har under året 2014 bl a:
Alf Karlström har deltagit i SBK:s Organisationskonferens
Alf Karlström har deltagit i telefonmöte rasklubbar – SBK:s Utskott Avel o
Hälsa
Alf Karlström har deltagit i SBK:s arbetsgrupp för Brukshundsrasernas framtid
Alf Karlström har deltagit i SBK:s centrala konferens för revidering av
bruksprovsregler
Brith Andersson har deltagit i SKK:s Temautbildningar för avelsfunktionärer
Brith Andersson har deltagit i SBS:s Rasklubbsmöte SBK:s raser
Brith Andersson har deltagit i SBK:s RAS/RUS Konferens
Brith Andersson har deltagit i konferens arrangerad av SLU:s Genetikgrupp
Brith Andersson har representerat SRSK samt ansvarat för hundar av båda
rasvarianterna vid SBK:s examination för exteriörbeskrivare
Brith Andersson har representerat SRSK gentemot ISPU

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén har under 2014 bestått av Alf Karlström, Brith Andersson, Per
Josefsson samt Charlotta Bergqvist. Rasinformatör har under året varit Linda
Sträng.
Rasspecifik avelsstrategi
Fortlöpande uppföljning av RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) har skett under
året.
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Hälsoenkät
2014 genomfördes hälsoenkäten på samma sätt som 2013, via elektroniks enkät.
Enkäten är en vidareutveckling av den som vi har haft tidigare och var reviderad
i samverkan med SBK:S Utskott Avel och Hälsa. 141 enkätsvar inkom, vilket
gör att vi med knapp marginal uppfyller vårt mål. Att få in ett antal större svar
än en årspopulation av rasen. Ett betydligt högre antal inkom 2013, 212 svar.
Avelskommittén är något fundersam över sänkningen 2014, då denna enkät är
ett viktigt instrument i arbetet avseende våra båda raser. De svar som inkommit
kommer som vanligt att användas vid den årliga översynen av RAS, att granska
rasernas utveckling och uppfyllande av mål. Resultatet kommer att presenteras i
Riesen Nytt 1/2015.
SBK:s utbildning av exteriörbeskrivare
Helen Aasa (RIV) har deltagit vid den utbildning till exteriörbeskrivare som
genomförts av SBK:s Utskott Avel och Hälsa. Vid examinationen närvarade
Brith Anderssom som representant för SRSK, samt ansvarade i samverkan med
Eva Bergman för examinationshundar av båda rasvarianterna.
Deltagande hundar vid examinationen var – RS svart: Maxine von Paderquell
(äg Brith Andersson), Riezors Ice (äg Helen Jerling).
RS p&s: Mottled´s Lovely Lexi (äg Eva Johannisson), Mottled´s Dealer (äg
Cathrine Löfgren).
Avelskommittén vill rikta ett varmt tack till samtliga för deras medverkan och
en gratulation till Helen Aasa till auktorisation som exteriörbeskrivare.

TEST OCH BESKRIVNING
Efter årsmötet 2014 lämnade Jerker Jeppsson posten som ansvarig för test &
beskrivning. Efter att vi inte funnit någon ny till posten under våren tog Hans
Gunnarsson på sig ansvaret för den delen av verksamheten. Därför har det blivit
ett tapp på antalet beskrivna hundar samt även att målen som sattes inte har
uppfyllts.
Under 2014 har det genomförts tre stycken MH i SRSK:s regi för uppfödare
Gullviks, Bruksgårdens och Schnauzerholmens. Totalt 24 hundar
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mentalbeskrevs. Exteriörbeskrivning har utförts på utställningen i Stockholm
samt även på Kopparbolägret. SRSK har fått en ny beskrivare i Helen Aasa.
Test & Beskrivning
Hans Gunnarsson

LO/AKTIVITETSANSVARIG
Under året har verksamheten med aktivitetsombud utvecklats och aktiviteter
genomförts i så gott som samtliga områden vilket är mycket positivt. Några
aktivitetsombud har använt hemsidan och facebook för att nå ut till sina
medlemmar men tyvärr inga reportage i Riesen Nytt som tidigare år.
Värmlands län har fått ytterligare ett aktivitetsombud Jenny Willman som tar
hand om västra länet och Hans Gunnarsson det östra. I Uppsala län har Pia
Stråk ersatt Gunilla Lindblom. Den planerade konferensen med styrelsen,
aktivitetsombud och LO-områdena i anslutning till årsmötet fick ställas in på
grund av för få anmälda.
Likt tidigare år har LO-områdena haft en stor verksamhet med läger,
träningshelger och föreläsningar. Stor Stockholm och Riesen i Väst har sett
till att Riesenschnauzer varit representerade i rastorget på utställningar i
Stockholm och My Dog i Göteborg. Ett mycket bra tillfälle att göra reklam
för vår ras och fånga nya medlemmar. Nya hemsidor har Riesen i Syd och
Riesen i Väst tagit fram under året.
Under lägerveckan i Kopparbo hölls det årliga mötet mellan LO:na,
aktivitetsombuden och styrelsen. På agendan stod bl a aktuells från styrelsen,
uppföljning av aktivitetsombudens verksamhet och information från
redaktionskommittén för Riesen Nytt. Tidningen planerade en presentation
av aktivitetsombuden och i Jul numret fanns fyra aktivitetsombud
presenterade, Hans Gunnarsson och Jenny Willman för Värmland, Barbro
Kantberg för Kalmar och Pia Stråk för Uppsala. Riesen Nytt hoppas att fler
aktivitetsombud skickar in sina presentationer så medlemmar lätt kan se vem
som är ombud för respektive län.
Att träffas och få en uppdatering om vad som är på gång samt utbyta
erfarenheter är alla överens om ger en kick i det lokala arbetet.
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LÄGERKOMMITTÉN
Sammansättning:
Sammankallande och kontaktperson Scouterna: Roffa Asplund
Registrerings och ekonomiansvarig: Anita Angelryd
Tränings och gruppledaransvarig: Kicki Thuring
Lägeraktivitetsansvarig: 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 Trimansvarig: 1 person
Barn- och ungdomsaktivitetsansvarig: 1-2 personer
Utställningsträning och träningsutställningsansvarig: 1-2 personer
Möten:
Kommittén har haft ett flertal telefonmöten och ett gemensamt möte en
fredag eftermiddag, lördag och söndag i mars i Stockholm.
Utvärdering:
Riesenlägret 2014 anordnades för 31 gången och inte fullt 340 personer
deltog under vecka 29. Det var några färre deltagare än fjolårets notering.
Grundtanken genom alla år är att alla i familjen ska vara lika välkomna och
kunna erbjudas aktiviteter eller sysselsättningar. 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.
Under lägerveckan 2014 lämnade lägerledningen ut en enkel enkät till
lägerdeltagarna där vi önskade en utvärdering av veckan. Samma frågor gick
ut även föregående år vilket innebär att jämförelser mellan åren har gjort
vilket redovisas nedan.
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Positiva upplevelser av lägret
Likväl som i fjolårets enkätundersökning upplevs den goda stämningen som
råder, glädjen av att träffa andra likasinnade på lägret och de duktiga
gruppledarna som det mest positiva och som man är mest stolt över på lägret.
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 på lägret blir inspirerad att jobba vidare med sin
hund.
Förbättringsområden:
Deltagarna uppger som förbättringsområden att föreläsningarna borde läggas
senare på dagen eller på förmiddagen samt att rallylydnad borde införas som
aktivitet på lägret. Uppvisningen av bruksgrenar kan utgå. Önskemål om
”livemusik”  liknande  den  på  lägret  2014  önskas  också.
Åtgärder som förbättrats utifrån 2014 års förbättringsområden
I fjolårets enkätundersökning framkom missnöje med lunchens kvalité 2013.
Lägerledningen informerade Kopparbos ledning och resultatet blev att
lunchen 2014 hade samma höga kvalité som tidigare år.
Styrelsen har informerats om den bristande informationen om
resultatredovisning i de offentliga tävlingarna, utställning, lydnadsklass samt
appellklass. De officiella tävlingarna ingår inte i lägrets ansvar utan på
SRSKs tävlingsverksamhetsgrupp och utställningskommitté ansvarar för
dessa.
I enkätundersökningen ansåg några att det var ansträngande att lyssna på
föredrag direkt efter lunchen.
Av praktiska skäl gick det inte att flytta föredraget till en annan dag men i
samråd med föreläsare 2014, bestämdes att göra ett avbrott i föreläsningen
och visa några praktiska tips utomhus. Trots ett hällande regn genomfördes
förändringen till mångas belåtenhet.
Förslag på åtgärder från lägerledningen
Det finns en del hinder med att ändra dagen för föredraget men
lägerledningen ska göra ett allvarligt försök att ändra det. Liksom under 2014
ska ett praktiskt moment läggas in utomhus under föreläsningen. Rallylydnad
är en aktivitet som ökat lavinartat i SBKs verksamhet och lägerledningen ska
arbeta aktivt för att försöka finna gruppledare med tillräcklig kompetens för
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att kunna erbjuda ett antal grupper i rallylydnad. Förhandlingar pågår med att
få  ett  ”liveband”  till  onsdagens  pubafton.
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 innan övriga
lägerdeltagare  kommer…
Lördag är officiell 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 på en vinst på ca 8% av intäkterna men den
faktiska vinsten blev 11,7% vilket är drygt tre procent mer än budgeterat.
Anledning till den ökade vinsten beror på att såväl försäljningen på PUBen
som vinsten på lotterierna är högre än tidigare år. Det kan bero på att vi hade
live-musik på onsdagens Folkets Park och att det då kom fler till
arrangemanget än tidigare år.
Här koppas vi att vi kan locka lika många till 2015 års PUB-aftnar.
Slutord
Riesenlägret har ännu ett år överträffat sig själv vad gäller engagemang från
lägerdeltagare, aktiviteter under veckan och en större vinst än beräknat. Våra
lägerdeltagare visar, enligt resultatet av enkätundersökningen som gjorts, att
trivseln och det positiva klimatet dominerar stämningen på lägret.
Vi i 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.
Utifrån det ekonomiska resultatet och enkätens resultat kan vi i
lägerkommittén konstatera att årets mål är uppfyllda och vår målsättning är
att nästa års läger ska präglas av samma goda stämning trots att det detta år
inte är något jubileumsår.
Hörnefors 2014-12-30
Lägerkommittén Riesenlägret gm
Roffa Asplund
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INFORMATIONSKOMMITTÉN SRSK

Svenska Riesenschnauzerklubbens informationskommitté har under 2014
bestått av Mathilda Gabre, Pia Vevle, Annika Holmgren, Peter Lind, Marie
Lind och Britt Staffas Munk. De huvudsakliga ansvarsområdena har omfattas
av: medlemstidningen RiesenNytt, hemsidan www.srsk.se samt Facebook
och PR/Info.
Arbetet har bedrivits genom bevakning av sociala medier, kontakter med
medlemmar och andra intressenter samt en kontinuerlig dialog med styrelsen
i SRSK, lokalområdena och aktivitetsombud. Under året har informationen
som publicerats på www.srsk.se bearbetats och i viss mån omarbetats för att
spegla den verksamhet som bedrivits inom föreningen idag.
Informationskommitténs arbete har karaktäriserats av ett öppet och
kommunikativt angreppssätt vilket resulterat i korta beslutsvägar, snabba
återkopplingar, och i mångt, minutoperativa publiceringar. Inom
informationskommittén har ansvarsområdena delats mellan deltagarna medan
det huvudsakliga koordineringsansvaret burits av samtliga.
I det följande redogörs för den verksamhet som bedrivits inom ramen för
informationskommittén under år 2014:

Hemsidan www.srsk.se

Webbredaktör: Peter Lind och Marie Lind
Under året har webbredaktionen på srsk.se fortsatt arbetet med att utveckla
och förbättra Svenska Riesenschnauzerklubbens webbsida i syfte att ständigt
göra hemsidan mer användarvänligt och informationen så tillgänglig som
möjligt för användarna samt bistått styrelsen med support i och med
övergången till funktionsbunden e-post (ex ordforande@srsk.se).
Arbetet har bedrivits i nära samarbete med redaktionen för RiesenNytt och
Facebook ansvariga för att säkerställa att informationen som läggs ut på
hemsidan även sprids genom Facebook.
Förutom detta har vi även skapat hemsidor för RIS – Riesen i Syd och RIV –
Riesen i Väst under 2014 som följer samma utseende, upplägg och teknik
som srsk.se och är baserade på SRSK:s kommunikationsplan och
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utseendemål. Det vill säga att ha en tydlig igenkänningsfaktor mellan sidorna
som tydligare kopplar till huvudföreningens.
Dessa hemsidor är även upplagda på samma webbhotell, surftown, samt med
samma CMS (Joomla) så att man i framtiden skall göra så att samtliga
ansvariga kan hjälpa varandra med allt från arbete med hemsidan till
administration av e-post etc på webbhotellets administrationspanel. Centralt
kommer vi att bistå med hjälp för de lokala att komma igång och sköter
uppdatering, tillägg etc fram tills dessa kan ta över.

Facebook

Facebook ansvariga: Pia Vevle och Mathilda Gabre och Annika Holmgren
Under 2013 fattade styrelsen i SRSK ett beslut om att starta en Facebook
sida. Detta för att öppna en ny informationskanal styrelsen, aktiva och
medlemmar. SRS:s Facebook-sida ska öka gemenskapen bland
medlemmarna. Samtliga med intresse för rasen ges här möjlighet att på ett
snabbt och informativt sätt nå ut med information till medlemmarna samt
utbyta erfarenheter kring allt som rör den gemensamma nämnaren –
Riesenschnauzern.
SKK:s policy för digitala medier gäller för samtliga som skriver på SRSK:s
sida och inlägg som inte följer den har styrelsen beslutat ska tas bort. Vi har
uppmanat de medlemmar eller andra som använder sig av sidan att använda
ett vårdat språk, undvika svordomar eller annan jargong som kan väcka
anstöt. Samtliga har också uppmanats att aldrig vara nedlåtande eller tala illa
om konkurrenter. Vi som ansvarig för Facebook-sidan har upplevt att dessa
”ordningsregler”  respekterats  och  medfört  att  tonen  och  dialogen  till  samt  
bland medlemmar varit mycket god.
Vi har fortsatt att arbeta med Facebook under 2014 och försökt att hålla den
uppdaterad i största möjlig mån. Spridningen av information via Facebook
upplever vi vara fortsatt mycket lyckad. Sidan har idag 558 följare, vilket är
ett ökat antal i jämförelse med föregående år.
SRSK:s styrelse beslutade i samband med uppstarten att det endast är inlägg
publicerade av SRSK/Facebook-ansvariga som ska visas på huvudsidan.
Detta för att informationen som SRSK vill sprida till medlemmarna ska vara
prioriterad. De medlemmar som önskat att publicera information har med
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enkelhet kontaktat oss i egenskap av Facebook-ansvariga. Detta har vi hållit
fast vid även under 2014 och vår upplevelse är att den här ordningen
fungerar.
Informationskommittén har även under 2014 arbetat nära styrelse,
webbredaktör och andra intressenter inom förening vilket lett till att
informationen nått oss väldigt snabbt och spridningen av densamma har
kunnat ske relativt omgående. Med tanke på att Facebook har ett stort
täckningsområde med ett oerhört stort antal medlemmar blir spridningen av
publicerad information stor. Medlemmarna hålls även uppdaterade på
relevant information på ett lättillgängligt sätt då merparten av
Facebookanvändare når sidan genom sin mobil eller handdator.
Genomslagskraften av det som läggs ut på Facebook medför ett stort ansvar
för det som publiceras. Det är därför som vi lagt ett stort arbete med att
bevaka det som skrivs och publiceras om SRSK. Arbetet med att bevaka
information, nyheter, diskussioner och annat av intresse för SRSK och dess
medlemmar har dock varit oerhört tidskrävande. Under vissa perioder har det
dock varit svårt att följa allt flöde och vara uppdaterad kring allt som sker,
men vi har gjort vårt yttersta för att den information som vi anser vara viktig
för våra medlemmar publiceras fortast möjligt.

RiesenNytt

Redaktionen: Mathilda Gabre och Britt Staffas Munk
Under året har redaktionen bestått av Mathilda Gabre och Britt Staffas Munk
då Pia Vevle blev vald till SRSK:s ordförande och med detta ansvarig
utgivare för tidningen.
Vi har under året gett ut fyra nummer enligt plan och arbetat även detta år
som en, om än liten, redaktion. Arbetet i redaktionen har fungerat oerhört bra
och även om vi var en man kort i förhållande till föregående år har det inte
uppstått några problem.
I de olika numren har vi försökt att variera innehållet och ha ett stort
engagemang och bidra från medlemmarna. Detta tycker vi att vi lyckats med
även i år och feedbacken vi fått har varit oerhört positiv.
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Redaktionens mål är att skapa en tidning om rasen riesenschnauzer för
SRSK:s medlemmar. Ambitionen är att det till största del är medlemmarna
som bidrar till och skapar innehållet. Innehållet är tänkt att vara brett och
intressera så många som möjligt. Förhoppningen är alltså att vi som
redaktion endast arbetar med att bearbeta bidragen som kommer in och sedan
layouta tidningen. Vi tycker att vi under 2014 tagit ytterligare steg i rätt
riktning och kommit ännu längre i detta arbete. Antalet bidrag från
medlemmar ökar för varje tidning som utgivits och vi hoppas att detta är en
fortsatt uppåtgående trend även under 2015. Bidrag har även skickats in från
medlemmar i andra skandinaviska länder och de har då tillåtits att skriva på
sitt egna språk. Genom detta hoppas vi att intresset för att bidra även ökar i
våra grannländer och att vi på så vis kan dela med oss av information om hur
våra skandinaviska medlemmar lever och arbetar med sina riesenschnauzrar.
Alla ska vi dela med oss av erfarenhet, minnen och upplevelser.
När vi planerat tidningen och innehållet i respektive nummer har vi försökt
att hålla oss till olika tematiseringar samt ett visst antal sidor. Även under
detta verksamhetsår har detta varit något som vi lyckats med fullt ut, men av
positiva anledningar. Vi har inställningen att i största möjliga mån inte neka
något bidrag som inkommer före angivet manusstopp och därför har det tema
vi valt oftast blandats upp med flera andra saker. Tidningen har oftast blivit
också blivit tjockare än beräknat. Det är något som vi upplever högst positivt
då tidningens innehåll blir levande och medlemmarna erbjuds ännu mer
läsning om saker kring rasen.
Förutom att förse medlemmarna med spännande läsning om allt möjligt som
rör rasen, fungerar RiesenNytt även som en viktig informationskanal för
SRSK:s styrelse, lokalområden, aktivitetsombud, uppfödare med flera.
Samarbetet mellan redaktionen och aktiva inom SRSK har fungerat oerhört
bra och vi har gjort vårt yttersta för att publicera informationen på önskat
sätt. Vi har i flera fall bistått med korrekturläsning och layoutning av texterna
som inkommit, vilket vi uppfattar som mycket uppskattat.
Redaktionens samarbete med tryckeriet Nya Affärstryckeriet i Falköping har
vidareutvecklats och kommit att bli oerhört smidigt trots det ägarbyte som
ägde rum. De kontakter som vi arbetade upp under 2013 har bidragit till ett
smidigt överlämnande av tidningen inför tryck. Liksom under 2013 skickar
vi över tidningen i en helt tryckfärdigt pdf-fil och dialogen med tryckeriet har
även i år skötts i huvudsak av Britt Staffas Munk. Vi är oerhört tacksamma
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för den yrkeskunskap och professionella hantering som Britt bistår
redaktionen med. Hennes yrkeskunskap har också gjort att många frågor
besvarats med lätthet och att eventuella problem med layout eller tryck
hanterats och retts ut på bästa möjligs sätt.
Det största problem vi haft gäller utskicka av tidningen och vi har försökt att
ta reda på vart det brister. Vi bearbetar medlemslistor vi får från SBK:s
system, vilka ska vara uppdaterade och skickar sedan över dessa till
tryckeriet. Listorna tas fram senast möjligt så att vi får med även de som
betalt in medlemskap alternativt förnyat tidigare medlemskap. Ändå har vi
haft en del problem med att medlemmar inte fått någon tidning. I samband
med utskick av ett nummer rörde det sig främst om utlandsmedlemmar, men
därefter har det varierat och vi kan inte riktigt se vart det brister. Vi har löst
det så att vi skickar nya exemplar genom de extra nummer av varje tidning
som vi får skickade till oss. Detta arbete fortlöper och vi får hoppas att
problemet med leverans till medlemmarna minskar. Vi gör allt vi kan för att
förhindra detta.
Även om det minskade antalet redaktionsmedlemmar medfört en något högre
arbetsbelastning är vi oerhört stolta över de nummer vi skickat ut till våra
medlemmar. Feed-back som vi fått från så många olika håll har varit
överväldigande och uteslutande positiv. En sådan återkoppling har varit
oerhört energigivande och de dagar som de har varit tungt arbete har det
kommit väl till pass att se uppskattningen.
Tack till alla som bidragit!

Övrigt

Ansvariga: Mathilda Gabre, Marie Lind och Peter Lind
Informationsmaterial Mässor
I syfte att enhetliggöra SRS:s profil och marknadsföring av rasen har vi efter
beslut av styrelsen arbetat fram ett mässmaterial för lokalområdena i StorStockholm och Väst. Dessa lokalområden är de som representerar SRSK med
en monter på rasklubbstorget vid de stora utställningarna Stockholms
Hundmässa och My Dog i december 2014 respektive januari 2015.
Mässmaterialet har bestått i en roll-upp med bilder och kort info om
riesenschnauzern, förstorade bilder där riesenschnauzerns allsidighet
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illustreras, print av större logotyp på bakgrundsvägg, ett podium samt
informationsmaterial. Vi har även tillsett att de har haft extra exemplar av
RiesenNytt och informationsbladet om riesenschnauzern som ras för att dela
ut. Sedan tidigare har varje lokalområde fått filmen om riesenschnauzern som
spelats upp under mässan.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Kommittén har 2014 bestått av:
Bosse Nilsson sammankallande (t o m juni 2014)
Hans Gunnarsson sammankallande (fr o m juli 2014)
Anna-Carin Lönn draghundsgruppen
Sonja Thuring priser
Gunilla Stahre IPO-BHP
Jörgen Hultberg SRSK Trofén
Kommittén har under 2014 genomfört:
- Lydnadsprov i alla klasser under Riesenlägret och i Botkyrka under
september månad.
- Ett BSL- & FH-prov, två BH-prov samt två IPO-prov.
- Korat vinnare av SRSK Troféerna med prisutdelning på Riesenlägret.
- Riesen-SM i Bruks & Lydnad som arrangerades av Värnamo BK. Vi riktar
ett stort tack till hela klubben sam Anders och Karin Falk som gjorde detta
möjligt.
- Riesen-SM IPO arrangerades på Eskilstuna BK med sex deltagare i SMklassen och 11 totalt över provets tre klasser. Ett stort tack till Gunilla Stahre
och Iréne Molin för allt arbete med denna lyckade tävling.
- Tillsammans med draghundskommittén arrangerat vårt första Riesen-SM i
barmarksdrag i Hällefors i oktober. 11 deltagare i tre klasser.
- Vi genomförde Apell klass tävling på Riesenlägret med deltagare i alla
grenar.
- Ansökt om tävlingar för 2015 i Lydnad, IPO-BH och BSL samt Apellklass i
Kopparbo.
Under 2014 hade vi ingen representant på bruks/IPO-SM i Nynäshamn.
Däremot en deltagare på ISPU-VM där Maria Ezelius och Gullviks Zäpo
representerade Sveriges färger.
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DRAGHUNDSKOMMITTÉN
Under 2014 har en träningshelg med draghundsinriktning ägt rum i SRSK:
regi. Den hölls i Hundfjället, Sälen, med Micke Pettersson och Hans
Pettersson som instruktörer. Det tränades både med hund och utan hund
vilket var uppskattat av deltagarna. I oktober anordnades ett rasmästerskap i
Barmarksdrag i samband med Hällefors BHK:s barmarkstävling. Rasmästare
korade i tre klasser, cykel, scooter med 1 hund samt canicross och det var
totalt 10 riesenekipage som ställde upp.
I oktober avgjordes SM i barmarksdrag, arrangerat av Mora BK där 9
riesenekipage kom till strat vilket bland annat resulterade i 2 guld, 1 silver
och 2 brons. SRSK ställde upp med två lag i stafetten vilka placerade sig som
nr 15 och 16 av 20 lag. Förra året slog vi det andra renrasiga stafettlaget,
Beauceronklubben, men i år kunde vi dessvärre inte hålla jämna steg med
den utan fick se oss besegrade då de kom in på plats nr 14.
Under året har rasen utmärk sig på tävlingar runt om i landet och det har varit
minst ett riesenekipage på så gott som alla tävlingar som arrangerats runt om
i landet. Något som ingen annan rasklubb under SBK ens kommer i närheten
av.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Utställningsansvarig: Brith Andersson

Under 24 har SRSK arrangerat tre rasspecialer. Vid dessa har även funnits
möjlighet till exteriörbeskrivning för korning. Samtliga utställning 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 utställning:
2014-05-31 RIV/Vårgårda, Domare: Svante Frisk
RS svart: 8
RS p&s: 0
Valp:
0
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RIV gör nu ett uppehåll avseende utställningsverksamheten. Ett varmt tack
riktas till RIV för alla utställningar som arrangerats, stort arrangemang och
fint genomförande.
2014-07-13 Kopparbo, Domare: Jos M.M.G. van Dijk, Holland
RS svart: 36
RS p&s:
0
Valp svart: 12
2014-09-21 SSLO/Stockholm, Domare: Dodo Sandahl
RS svart :
14
RS p&s:
3
Valp:
2 svart, 1 p&s

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN/ISPU
ISPU:s utställning arrangerades i Tulln, Österrike, den 27 september.
ISPUs VM arrangerades i Götzis-Voralberg, Österrike, den 24-26 oktober.
Detta var det 23:e VM som arrangerades inom ISPUs medlemsländer.
Sverige och SRSK var även detta år representerade av ett ekipage, Maria
Ezelius som denna gång deltog med Gullviks Zäpo. Maria behjälplig och
lagledare var Iréne Molin.
Fullständig resultatlista finns via www.riesenschnauzern-wm.at.
I Riesen Nytt nr 4/2014 finns ett utförligt referat från mästerskapet skrivet av
Maria.
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VERKSAMHETSPLAN
SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
2015
RASUTVECKLINGSSEKTORN
Följa upp och fortlöpande utvärdera RAS, klubbens rasspecifika avelsstrategi.
Tillse att funktionärer från SRSK deltar vid SBKs konferens för
exteriörbeskrivare.

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Rasspecifik avelsstrategi
Avelskommittén kommer under 2015 att följa upp och fortlöpande utvärdera
RAS, klubbens rasspecifika avelsstrategier, fortsatt arbete för rasernas bästa
både exteriört och mentalt samt hålla oss uppdaterade om vad som händer inom
de olika hälsoprojekten som SLU arbetar men.
Hälsoenkät
Avelskommittén kommer att arbeta med att utveckla vår hälsoenkät och verka
för att vi skall nå ut till en ännu större målgrupp 2015 och i och med detta få in
ännu fler svar.
Uppfödarmöte
Avelskommittén avser även att om möjligt är anordna ett uppfödarmöte på
riesenlägret 2015, liknande tidigare uppfödarmöte på lägret 2011, 2012 och
2013, med aktuella frågeställningar/information och diskussioner angående avel
och hälsa.
Övrigt
Under året kommer vi att delta på konferenser och andra träffar som gynnar
klubbens intresse samt engagera oss i SBKs centrala projekt Brukshundsrasernas
framtid. Målsättningen är också att delta på ISPU kongress för att ta del av
internationell uppföljning av rasen.
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TEST- OCH BESKRIVNING
Under 2015 kommer vi försöka utöka verksamheten både vad gäller antal
mentalbeskrivna hundar samt antalet exteriörbeskrivna hundar. Ett önskemål är
40 mentalbeskrivna hundar i SRSKs regi vilket motsvarar fem fulla MH.
Tydliga riktlinjer för vad SRSK kan bistå med och hur man som uppfödare kan
ta hjälp av SRSK kommer tas fram och presenteras under första kvartalet 2015.
Vi kommer ha minst fyra tillfällen för exteriörbeskrivning i SRSKs regi. Ett
tillfälle har redan i skrivandets stund avverkats i Herrljunga. Vi kommer även att
delta på de exteriörbeskrivarkonferenser som SBK har centralt under året.

LO/AKTIVITETSANSVARIG
Att fortsätta utveckla dialogen mellan LO-områdena, aktivitetsombuden och
styrelsen. Planera för en konferens med styrelsen, LO-områdena och
aktivitetsombuden, förslagsvis i anslutning till Kopparbo lägret. En
målsättning under planperioden är att få aktivitetsombud i samtliga län. Öka
utbudet av aktiviteter för medlemmarna i respektive län genom att stimulera
och stötta aktivitetsombuden.

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
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Lägeraktivitetsansvarig: 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 Trimansvarig: 1 person
Barn och ungdomsaktivitetsansvarig: 1-2 personer
Utställningsträning och träningsutställningsansvarig: 1-2 personer
Landskampsansvariga: 2-3 personer

Mål för Riesenlägret:
Mål 1 – Läger som präglas av familjekaraktär där hundar och medlemmar,
nya som gamla aktiveras och trivs.
Mål 2 - Riesenlägret ska entusiasmera deltagarna till fortsatt engagemang
och ett framtida intresse att i vardagen och i tävlingssammanhang visa upp
den förträffliga brukshund/tävlingshund vi har.
Mål 3 – En vinst på minst 8% av intäkterna budgeteras och där hela vinsten
tillfaller SRSK.

Mål 1 – Riesenlägret ska präglas av familjekaraktär, där hundar och
medlemmar, nya som gamla, aktiveras och trivs.
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.
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Planeringen ska sträcka sig över flera år. Lägerledningen är ansvariga för
måluppfyllelsen.
Delmål/Verksamhetsmål
2015-2017: Lägret organiseras efter utvärdering och förbättringsåtgärder
utifrån tidigare år.
Utvärdering och analys
2015-2017: 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 – Riesenlägret ska entusiasmera deltagarna till fortsatt
engagemang och framtida intresse att i vardagen och i
tävlingssammanhang visa upp den förträffliga brukshund/tävlingshund
vi har.
Aktiviteterna i Riesenlägret ska som tidigare ledas av våra egna förmågor
inom rasklubben. Gruppledarnas målsättning är att med sin kunskap
stimulera gruppen till en positiv gemenskap och ett öppet klimat som präglas
av  ”min  hjälp  är  din  hjälp  i  vår  grupp”.
Delmål/Verksamhetsmål
2015-2017: Grupperna organiseras utifrån gruppledarnas utvärdering av
tidigare år.
Utvärdering och analys
2015-2017: En majoritet av träningsgruppsdeltagarna upplever
gruppaktiviteterna som positiva.
Medel
Medlen för att uppnå dessa mål är nöjdhetsindex i lägrets utvärdering.
Mål 3 – En vinst p minst 8% av intäkterna budgeteras och hela vinster
tillfaller SRSK
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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.
Delmål/Verksamhetsmål
2015 -2017: ett årsresultat bättre eller lika med föregående år i förhållanden
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

INFORMATIONSKOMMITTÉN SRSK
Det huvudsakliga målet för informationskommittén det kommande
verksamhetsåret är att vidareutveckla det relativt omfattande
reformationsarbete gällande informationshantering, informationsbearbetning
och informationsspridning som vi fortsatt med under 2014. Arbetet gäller
såväl intern som extern kommunikation i syfte att göra den mer enhetlig och
på så vis igenkänningsbar. Vår ambition är att göra informationen mer
lättanvänd och tillgänglig för medlemmarna. Vi har också en ambition att
öka medlemmarnas delaktighet i klubbens verksamhet och att vi såväl ska
erbjuda som dela information inom samtliga av klubbens
verksamhetsområde.
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Inriktning för verksamheten som bedrivs i informationskommittén ligger i
linje med våra mål och skiljer sig inte från den inriktning verksamheten haft
under 2014.
Då redaktionen för RiesenNytt aviserat att de endast kommer att göra fram
till nr 2 2015 behövs en ny redaktion från nummer 3 2015. Detta ser vi som
något positivt och vi hoppas att det som redaktionen byggt upp under 2,5 år
vidareutvecklas ytterligare.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Under 2015 kommer tävlingskommittén:
- Arrangera två lydnadsprov, två IPO-prov, två BSL-prov, ett BH-prov samt
en appellklasstävling i rapport, spå och sök.
- I samarbete med Karlskrona BK genomför Riesen-SM i Bruks, Lydnad och
IPO.
- Planering för Riesen-SM 2016.
- Tillsammans med draghundskommittén arrangera Riesen-SM i
Barmarksdrag under hösten.
- Inleda ett arbete med målsättning att Riesenschnauzern kontinuerligt ska
finnas representerad på Bruks-/IPO-SM.
- Arbeta för att fler svenska ekipage ska finnas med på ISPU-VM IPO.
- Hantera frågor om tävlingar och regler som inkommer till SRSK.
-

DRAGHUNDSKOMITTÉN
Under 2015 planerar vi att genomföra ett rasmästerskap i Barmarksdrag.
Plats och tid är ännu inte bestämt men troligtvis blir det på Hällefors BK:s
tävling i år igen då samarbetet fungerade bra förra året. Vi planerar även att
hålla 1-2 träningsträffar med inriktning draghund.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Utställningsverksamheten är en betydande och viktig del av en rasklubbs
ansvarsområde, både för uppfödare, tävlande och presumtiva köpare av
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rasen.  Ingen  verksamhet  är  ”bättre”  eller  ”sämre”,  utan  alla  olika  delar  i  
ansvarsområdet är nödvändiga kuggar i klubbens arbete får våra två raser.
För 2015 och framåt är avsikten att fortsätta arbeta för att öka intresset för
den exteriöra delen – och därmed den funktionella –med en ökning av antalet
deltagande hundar vid utställningar. Då så väl vid SRSK:s rasspecial som vid
andra officiella utställningar.
Inriktningen finns att fortsatt kunna erbjuda exteriörbeskrivning för korning
vid SRSK:s utställningar om detta efterfrågas.
SRSK har beviljats två utställningar år 2015.
2015-07-12 Kopparbo
2015-09-30 SSLO/Stockholm
Inriktningen är att fortsatt kunna erbjuda exteriörbeskrivning för korning vid
SRSKs utställningar om detta efterfrågas. Samverkan avseende
exteriörbeskrivare/-beskrivning sker med SRSKs Rasutvecklingssektor.
CUA (Certifierad Utställningsarrangörer).
Utställningsansvarig samt ledamot från SSLO, Brigitta Wasserman, deltar
vid SBKs centralt arrangerade Brush-Up för CUA.

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN / ISPU
Via SRSKs delegat följa ISPUs löpander verksamhet.
ISPUs utställning arrangeras i Vilnius, Litauen, den 26 september.
ISPUs VM arrangeras i Grosswechsungen, Tyskland, 23-25 oktober, av PSK
Ortsgrupp Südharz, som i år har 25 års jubileum. Informationen om VM via
www.psk-og-südharz.de. Inriktningen är att SRSK ska vara representerat
med ett fullt landslag.
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INRIKTNING AV VERKSAMHETEN
SRSK 2016
RAS UTVECKLINGSSEKTORN
Följa upp och fortlöpande utvärdera RAS, klubbens rasspecifika
avelsstrategi.

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén kommer att fortsätta arbeta för rasens bästa när det gäller
både hälsa, mentalitet och exteriör. Då främst att verka för att raserna förblir
en brukshund med sund mentalitet och funktionell exteriör enligt gällande
rasstandard. Fortsätta att utveckla RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) för att nå
målet.

TEST OCH BESKRIVNING
- Öka antalet beskrivna hundar med minst 10%
- Anordna utbildning för MH-funktionärer
- 100% av de kullar som är MH-aktuella genomför ett MH i SRSKs
regi

LO/AKTIVITETSOMBUD
Att utveckla dialogen mellan LO-områdena, aktivitetsombuden och styrelsen.
Fortsätta 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 aktivt
stötta aktivitetsombuden.
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LÄGERKOMMITTÉN
Se Mål 1samt Mål 2. De är långsiktiga.

INFORMATIONSKOMMITTÉN SRSK
Mål och inriktning för verksamhetsåret 2016 är tänkt att leda till såväl en
förvaltning som en vidareutveckling av det arbete som genomförs under
2015. Under detta år hoppas vi även att fler vill engagera sig i
informationsarbetet och att platserna i kommittén blivit efterfrågade, vilket vi
hoppas leda till bland annat nya medlemmar i redaktionen för RisesenNytt.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Genomföra Riesen SM 2016.
Söka och genomföra övriga tävlingar som vi brukar arrangera.
Planera för ett Riesen SM 2017 (arrangör sökes).
Genomför uttagandet för Riesentrofén.
Hantera frågor om tävlingsverksamhet som inkommer till SRSK.
Fortsätta att stimulera tävlandet bland Riesenekipagen.

DRAGHUNDSSEKTORN
Fortsätta att försöka locka fler riesenägare till sporten, både på snö och
barmark.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Fortsatt arbete enligt den inriktning som anges för år 2015.
SRSK har ansökt om två utställningar under år 2016.
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SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

2016-07-17 Kopparbo
2016-09-11 SSLO/Stockholm

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN /ISPU
Via SRSK:s delegat följa ISPUs löpande verksamhet.
ISPUS:s utställning arrangeras i Spanien.
Arrangörsland för 2016 års ISPU VM är ännu inte fastställt av ISPU.
Inriktning att SRSK ska vara representerat med landslag vid ISPUs VM.
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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.

Pia Vevle
(avgått i nov 2014)

Hans Gunnarsson

Petra Magnusson
(avgått i juni 2014)

Carl-Eric Blomqvist
Kerstin Petersson
(avgått i oktober 2014)

Mathilda Gabre

Annika Holmgren

Annika Danielsson

Maria Norrbom

