
Svenska Riesenschnauzerklubben (SRSK) är Svenska Brukshund- 
klubbens rasklubb för riesenschnauzer och vi är till för dig som har 
riesen eller är intresserad av vår ras.

Vi vill skapa gemenskap kring vårt intresse för riesenschnauzern och 
främja aveln av sunda, mentalt och exteriört goda hundar, samt 
att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.

Riesenschnauzer – en ras med anor
Rasen härstammar från herdehundarna i det medeltida Mellaneuropa. De användes som 
boskapsdrivare och väktare längs med vägarna, runt städer och handelsplatser.

När järnvägarna kom blev boskapshundarna arbetslösa, men räddades genom en 
målmedveten avel, främst i tyska Bayern. De hundar som skulle komma att utgöra 
riesenschnauzerns grund hade vissa likheter med schnauzern - mellanvarianten av de tre 
schnauzerraserna (ordet riesen betyder jätte på tyska) - som på den tiden var populär bland 
annat som råttfångare. 

Detta bidrog sannolikt till att det fanns intresse att ta tillvara denna hundtyp. Genom 
målmedveten avel lyckades man nå resultat genom inslag av andra raser. Schnauzer, svart 
grand danois med flera har nämnts, men uppfödarna var här mycket förtegna.

Från 1908 uppträdde riesenschnauzern som en självständig ras och den utvecklades till en 
storväxt, strävhårig och robust hund med stor lämplighet som polis- och militärhund. Med 
andra ord utvecklades riesenschnauzern till den oömma och arbetsglada brukshund som vi 
tycker så mycket om.
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Utseende
Riesenschnauzern är en robust och kvadratiskt byggd hund med en mankhöjd på mellan 
60-70 cm. Huvudet är långt och kraftigt med skägg och buskiga ögonbryn, vilket är det 
som ger riesen dess raskaraktär. 

Riesenschnauzern är en trim-/klippras som, med rätt pälsvård, släpper väldigt lite hår. 
Pälsen ska vara sträv, hård och tät med mjuk underull. Färgen är svart eller peppar och 
salt. 

Vad får jag om jag köper en riesenschnauzer?
Riesenschnauzern är en brukshund. För att fungera som en sådan måste hunden ha vissa 
egenskaper. Viktiga sådana är en stark flockkänsla och ett livligt temperament. Hunden 
ska vara nyfiken och modig. Dessutom ska en brukshund ha ett stort mått av arbetsvilja.

Största tiden av sitt liv är dock alla hundar sällskapshundar, så även riesenschnauzern. 
De egenskaper som en brukshund ska ha kan, med lite kunskap, översättas och utnyttjas 
i livet som sällskapshund.

En stark flockkänsla betyder för denna hund att den är obrottsligt trogen sin familj. Ett 
livligt temperament och en stor portion nyfikenhet gör att livet aldrig blir tråkigt.

På grund av sin påhittighet och sitt starka psyke behöver riesenschnauzern en 
konsekvent behandling från start. Få men tydliga regler ger en kamrat som kan göra allt 
för sin matte/husse. 

Riesenschnauzern är en trevlig och tålig familjehund som kräver aktivering och gärna 
hänger med på strapatser och äventyr.



Bli medlem i Svenska Riesenschnauzerklubben!
Ta del av vår härliga gemenskap och samlade kunskap kring riesenschnauzern och 
hundägandet. Du kan också få hjälp med träning och tävling i bland annat bruks, 
lydnad, utställning och drag. 

Tillsammans värnar vi om vår ras och dess utveckling. För våra medlemmar ordnar vi 
träningsläger runt om i landet, möten, föreläsningar och andra aktiviteter genom SRSK, 
och våra lokalområden (LO) i syd, väst och Stockholm. 

Vi samlar och sprider information och kunskap om vår ras, dess hälsa, utveckling och 
annat via vår hemsida, srsk.se, vår sida på Facebook och ett nyhetsbrev som skickas ut 
till våra medlemmar några gånger om året. 

Så här blir du medlem 
– Kontakta vår kassör (se hemsida)

– Anmäl via formulär på www.srsk.se

Medlemsavgiften sätter du in på SRSK:s plusgiro 94 79 58-2. Den gäller ett år från 
dagen då du blir medlem (rullande medlemskap). Du som redan är medlem i SBK eller 
söker familjemedlemskap anger ditt medlemsnummer i SBK vid betalning. 

Köpa valp?
Vi ger valphänvisning på kullar där föräldradjuren uppfyller rasklubbens krav.  
Mer information hittar du på vår hemsida.



Vill du veta mer?
På www.srsk.se kan du hitta det mesta du 
behöver veta om rasen. Här hittar du allt  
från  rasstandard, uppfödning och skötsel  
till aktiviteter, tävlingar och tävlingsformer.  
Och en hel del annat. 

Vi finns även på Facebook
www.facebook.com/ 
Svenska-Riesenschnauzerklubben-SRSK 

Hjärtligt välkommen till oss!

Hör gärna av dig! 
Hemsida:  www.srsk.se

Styrelse:  styrelsen@srsk.se

Sekreterare:  sekreterare@srsk.se

Kassör:  kassor@srsk.se

Ordförande: ordforande@srsk.se

Vice Ordförande: viceordforande@srsk.se
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