
Riesenschnauzern är en härlig, positiv och mångsidig kompis som älskar att vara aktiv och som fungerar fint i alla möjliga 
olika aktiviteter. Det finns aktiva riesenekipage inom allt från drag, agility och nosework till lydnad, utställning och 
samtliga bruksgrenar. Det finns också många riesenägare som ”bara” vill ha en aktiv familjehund i ur och skur. 

Oavsett vad du vill hitta på med din riesen kommer den att ställa upp - om du ger den rätt förutsättningar.  
Vi hjälper dig gärna på vägen. 

Utvecklas med oss i riesenklubben
Svenska Riesenklubben, SRSK, ordnar ett flertal läger och andra aktiviteter runt om i landet varje år. Som medlem har du 
förtur till våra arrangemang. Där kan du finna gemenskap och få tips och råd av erfarna riesenägare. 

De flesta lägren arrangeras av våra lokalområden: Riesen i väst (RIV), Riesen i syd (RIS) och Storstockholms lokalområde 
(SSLO). Det största lägret arrangeras i Kopparbo varje år vecka 29. Dit åker omkring 300 av våra medlemmar varje sommar 
för att träna med sina hundar, umgås med likasinnade och koppla av med familjen. 

Hej och grattis till din nya kompis!
 
Du har berikat ditt liv med en riesenschnauzer. Det är vi glada för och vi vill gärna 
hjälpa dig och din hund så att ni får bästa möjliga tid tillsammans. 

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. 

Vill du veta mer?
På www.srsk.se kan du hitta det mesta du behöver 
veta om vår förening och 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!

Svenska Riesenschnauzerklubben


