
Hej riesenkompis! 

Hoppas du har haft en fin sommar med 

många roliga aktiviteter. Lite skönt är det 

ändå med höst, tävlingssäsong i full gång 

och diverse läger och annat att njuta av. 

Händer det något kul där du bor? Tipsa oss gärna, så 
kan vi dels lägga ut det i vår kalender på srsk.se och 
dels berätta om det i nästa nyhetsbrev. Hör av dig på 
e-post: infopr@srsk.se  
Läs vidare om du vill veta vad som är på gång - och 
vad som har hänt - i Riesensverige: 

SM i barmarksdrag 
Nu på söndag, den 22 september, avgörs Riesen-SM 
i barmarksdrag i Molkom strax utanför Karlstad i 
Värmland. Sugen på att åka dit och heja? 
Evenemanget hittar du på Facebook:  
SRSK Barmark med RM för Riesenschnauzer 

SSLO bjuder in till läger, lydnadsträning och medlemsmöte 
Lägersugen? Välkommen att anmäla dig till SSLO:s (Storstockholms lokalområde) höstläger 
på Uskavigården 10-13 oktober. Lydnad och nosework står på programmet. Anmäl dig 
senast den 23 september. Den 26 oktober arrangerar SSLO lydnadsträning på 
Gubbängsfältet i Farsta. Hör av dig senast tre dagar innan om du vill vara med. Efter 
träningen är det medlemsmöte. Mer information om SSLO:s aktiviteter och hur du anmäler 
dig hittar du på www.sslo-riesen.se och www.facebook.com/ssloriesen/ 

RiS (Riesen i Syd) bjuder in till höstläger och medlemsmöte 
Den 11-13 oktober är det också dags för Riesen i Syds höstläger på Sölvesborgs 
Brukshundklubb med träning i både skogen och på appellplanen. Anmäl dig senast 27 
september! Läs mer på Riesen i Syds hemsida: ris.se/lager 
Där hittar du också inbjudan till medlemsmötet den 12 oktober. 

Träna inomhus i Värnamo 
Den 16-17 november är den fina hallen i Värnamo hyrd för träning. Välkommen att träna 
lydnad med riesenvänner.  
Har du frågor? Kontakta Anders Falk på falkarna@gmail.com eller 073-829 63 18. Anmälan 
senast 3 november eller så snabbt som möjligt, det är begränsat antal platser. Inbjudan hittar 
du här: Inbjudan inomhusträning Värnamo 

Riesen-VM 24-27 oktober 
I år tävlar vårt svenska landslag i Ungern. Lagledare Terje Jacobsen har med sig vår 
Riesenmästare i IGP, Micke Andersson och Mariesens Dexter samt Wenche Jacobsen & 
Qulingens Första Trix som tävlar i FH - vi önskar alla stort lycka till.  
Uppdateringar kommer läggas på Facebook och hemsidan.  
Hemsida för själva arrangemanget hittar du här: ispu-wm.com 
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Riesen-SM 2020 
Vi letar efter arrangör till Riesen-SM 2020. Vi har några krokar ute, men tar tacksamt emot 
tips om klubbar som kan tänka sig att arrangera. Kanske din klubb? Vi vill helst att IGP 
(IPO) ingår. Har du förslag eller frågor? Kontakta styrelsen på styrelse@srsk.se 

Riesenframgångar på SM och NoM i bruks 

Stort grattis säger vi till Karin och Anders Falk med Rissies Jikk, som ingick i det svenska 

laget som tog guld i rapport när Nordiska mästerskapet avgjordes i Värnamo den 14-15 

september. De tog också individuellt silver och kom dessförinnan trea i årets bruks-SM. 

Vilket tävlingsår! 

Grattis också till Susanne Lundberg och Jörgen Hultberg med Ekhöjdens Dagmar som kom 

fyra i rapporten i SM. SM avgjordes i Katrineholm i slutet av augusti och utöver 

rapportgänget ovan deltog också Peter Lind med Qulingens Första Tesla - igen! 

Stort att kvala in till SM, och fin reklam för riesen som brukshund. Tack alla ni för fina 

insatser. 

 

FCI - Världsmästerskap i IGP (IPO) 

Det svenska landslaget kämpade väl i tuff konkurrens, med hjälp av lagledare Tommy 

Andersson och Micke Pounu. Stort grattis till er alla, men speciellt glada och riktade grattis 

till ”vår” Riesenschnauzer representant Monika Herzberg med Lion för ett väl genomfört 

mästerskap i den högsta nivån som finns i sporten, och den i det svenska laget som fick 

högst poäng i lydnad - imponerande! 

 

Kontaktpersoner/Aktivitetsombud 

Är du ny riesenägare? Letar du träningsgäng eller aktiviteter för dig och din hund? På vår 

hemsida hittar du våra kontaktpersoner (tidigare aktivitetsombud) runt om i landet. Kolla 

med dem vad som är på gång i ditt område: srsk.se/sektorer 

Vi saknar kontaktpersoner i flera delar av landet. Är du aktiv med din hund? Tycker du som 

vi att det är både roligt och viktigt att fånga upp nya och befintliga riesenägare? Hör av dig 

till oss på infopr@srsk.se eller styrelsen@srsk.se om du vill vara en av våra kontaktpersoner. 

 

Våra lokalområden 

Våra lokalområden Riesen i Väst (RiV), Riesen i Syd (RiS) och Storstockholms Lokalområde 

(SSLO) är synnerligen aktiva och ordnar läger, träningsdagar, tävlingar och annat. Håll koll 

på srsk.se/lokalomraden-lo 

 

Facebook 

Du vet väl att vi finns på Facebook också?  

Kika in på: facebook.com/Svenska-Riesenschnauzerklubben-SRSK 

Nu önskar vi dig en fortsatt fin höst och en härlig vinter. Hoppas vi ses framöver! 

/Styrelsen, SRSK 
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