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Medlemsstatistik
År
2008
Totalt
865

2009
831

2010
792

2013
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemskap
Utlandsmedlemmar
Ungdomsmedlemmar
Hedersmedlemmar
Totalt antal samtliga kategorier

2011
790

2012
766

529 st
182 st
22 st
5 st
3 st
741 st

Hedersmedlemmar: Irene Boklund, Britt-Marie Israelsson samt Elisabet
Asplund.
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Verksamhetsberättelse 2013
RASUTVECKLINGSKOMMITTÉN – RUS
(i kommittén ingår Rasinformatör, Test och beskrivning samt Avelskommittén)
Sammankallande i kommittén: Alf Karlström, ordförande
Kommittén har under året 2013 representerat SRSK enligt följande:
Alf Karlström: SBK:s Organisationskonferens.
Alf Karlström: Rasklubbsmöte
Rolf Asplund: SBK:s Förbundskongress
Alf Karlström: SBK:s Arbetsgrupp för brukshundsrasernas framtid
Brith Andersson: SKK:s Avelskommittés avelskonferens ”Hundavel, en
välfärdsfråga för hunden”
Brith Andersson: SBK:s Avels- och Uppfödarkonferens
Brith Andersson: representant för SRSK gentemot ISPU

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén har under 2013 bestått av Alf Karlström, Brith Andersson, Per
Josefsson samt Charlotta Bergqvist. Rasinformatör har under året varit Linda
Sträng.
Rasspecifik avelsstrategi
Utvärdering av RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) har skett fortlöpande under året
och de reviderande utgåvan har fastställts/godkänts ab SBK och SKK.
Hälsoenkät
2013 var första gången hälsoenkäten var webb baserad och genomfördes som en
elektronisk enkät. Detta års enkät var en vidareutveckling av den vi har haft
tidigare och var framtagen tillsammans med SBK:s utskott Avel och Hälsa. 212
enkätsvar inkom, vilket gör att vi uppfyller vårt mål att få in ett större antal
enkätsvar än en årspopulation av rasen. Den information som framkommit av
hälsoenkäten kommer att användas i samband med den årliga översynen av
RAS. Enkätresultatet redovisades utförligt i Riesen Nytt nr 4/2013.
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Uppfödarmöte
Även 2013 anordnades ett uppfödarmöte på årets Riesenläger i Kopparbo, där vi
diskuterade vart vi vill komma med vår ras och vad vi har får målsättning för
rasen. Mötet beslutade att varje år anordna en uppfödarträff i anslutning till
Riesenlägret, där vi kan träffas och diskutera aktuella frågeställningar inom vår
ras eller bara byta information och erfarenheter.
Övrigt
I samverkan med Test och Beskrivning har ett nytt Korningsdiplom tagits fram.

TEST OCH BESKRIVNING
Genomfört under 2013:
14/4
Mentalbeskrivning Hund
23/6
Exteriörbeskrivning
17/7
Exteriörbeskrivning
11/8
Mentalbeskrivning Hund
18/8
Mentalbeskrivning Hund
29/9
Mentalbeskrivning Hund
20/10
Mentalbeskrivning Hund
Det har mentalbeskrivits 35 st hundar och exteriörbeskrivits 10 st hundar i
SRSK:s regi under året.
Glädjande nog har vi haft 3 st beskrivningar beställd av uppfödare detta året.
Tyvärr har vi inte lyckats hitta någon/några som är villiga att praktiskt arrangera
MH på plats ute i landet under året i skrivande stund, men arbetet fortgår.
Har inte lyckats få ihop någon funktionärsutbildning i SRSK:s regi under året
men däremot vet jag att många av våra medlemmar har utbildat sig på
lokalklubbarna vilket är väldigt positivt.
Slutord:
Är väldigt nöjd med hur året har utvecklat sig, vi har genomfört 3 st fler
Mentalbeskrivningar Hund än under förra året.
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Väldigt glädjande är att våra uppfödare får upp ögonen för vår
beskrivningsverksamhet och den hjälp de kan få av Test & Beskrivning.
Mål 2013:
Anordna 6 MH fördelade över landet
Anordna 2 exteriörbeskrivningar 2013
Utöka funktionärslista gällande mentalfunktionärer med 2 namn
Utfall 2013:
5 MH arrangerade
2 exteriörbeskrivningar arrangerade
Vi har medlemmar som utbildat sig till Testledare, A-figuranter och B-figuranter
Test & Beskrivning
Jerker Jeppsson

LO/AKTIVITETSANSVARIG
Under året har Dalsland och Örebros län fått aktivitetsombud. Laila
Andreasson tar hand om Dalsland och Kent Karlsson om Örebro. Nu saknas
bara ombud för Sörmland, Västermanland, Mellan Norrland samt Halland.
Flera aktiviteter har anordnats av aktivitetsombuden under året men tyvärr
har några fått ställas in pga för få deltagare, så även den planerade
konferensen med styrelsen, LO-områdena och aktivitetsombuden.
Konferensen kommer istället att hållas i samband med SRSK:s årsmöte på
Tånga Hed i Vårgårda.
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.
Under lägerveckan i Kopparbo hölls det årliga mötet mellan LO:na,
aktivitetsombuden och styrelsen. På agendan stod bl a styrelsens förslag till
kommunikationsplan för SRSK och uppföljning av aktivitetsombudens
verksamhet. Nytt är att SRSK kommer att finnas på Facebook där planerade
aktiviteter kan läggas ut förutom på hemsidan. Samtliga tyckte det var
positivt med Facebook eftersom då kunde man nå flera medlemmar med
information om planerade aktiviteter.
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Att träffas och får en uppdatering om vad som är på gång samt utbyta
erfarenheter ger ökat engagemang i det lokala arbetet.

LÄGERKOMMITTÉN
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 en
fredag eftermiddag, lördag och söndag i mars i Stockholm.
Utvärdering:
Riesenlägret 2013 anordnades för 30 gången och inte fullt 350 personer
deltog under jubileumsveckan nummer 29. Det var några färre deltagare än
fjolårets toppnotering. Grundtanken genom alla år är att alla i familjen ska
vara lika välkomna och kunna erbjudas aktiviteter eller sysselsättningar.
Detta verkar fortfarande vara ett vinnande koncept och 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 2013 lämnade lägerledningen ut en enkel enkät till
lägerdeltagarna där vi önskade en utvärdering av veckan. Glädjande nog blev
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svarsfrekvensen högre än året innan och visade att 100% var mycket nöjda
eller nöjda med upplägget av Riesenlägret.

Positiva upplevelser av lägret
Av det som upplevs som mest positivt på lägret som man är stolt över är den
goda stämningen som råder, glädjen av att träffa andra likasinnade på lägret
och de duktiga gruppledarna. Därefter kommer möjligheten att träna i grupp,
ledning och organisation, stort utbud av aktiviteter, barn och ungdomsgrupp,
den fina miljön, karaktären av familjeläger, möjlighet till att köpa mat,
pubafton, appelltävlingar samt att man blir inspirerad på lägret.
Förbättringsområden:
Det som deltagarna upplever som förbättringsområden är maten, att
tidsschemat känns pressat, att nivågruppering önskas i träningsgrupper, att
det är brist på information runt de officiella tävlingarna och att
föreläsningarna ska läggas senare på dagen eller på förmiddagen.
Förslag på åtgärder från lägerledningen
När det gäller matens kvalité är missnöjet påpekat till Kobbarbos ledning och
önskan framställd att den ska hålla samma kvalité som tidigare år. Bättring är
lovad.
När det gäller tidsschemat kan det upplevas som pressat men eftersom inget
är tvingande kan man själv avgöra om man ska delta eller inte i de olika
aktiviteterna.
Lägerledningen har tillsammans med gruppledarna bestämt att grupperna
helst ska vara blandade i fråga om vilken nivå man befinner sig i. Bra med att
få se duktiga ekipage och att få diskutera och lära av dem. Vissa grupper är
av praktiska skäl nivågrupperade.
Informationen om de officiella tävlingarna ligger inte på lägerledningens
ansvar utan på SRSK:s tävlingsverksamhetsgrupp, lägerkommittén har
framfört synpunkterna till styrelsen.
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.
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
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Lägerledningen hade budgeterat på en vinst på ca 8% av intäkterna men den
faktiska vinsten blev 10% vilket är drygt två procent mer än budgeterat.
Efter analys kan man konstatera att vinsten på puben blev något större än
budgeterat. Detta beroende på att vi hade en jubileumsmiddag där
lägerdeltagarna kunde köpa dryck från puben.
Slutord
SBK:s tidning Brukshunden besökte oss på lägret och gjorde ett reportage
där vår verksamhet presenterades på ett väldigt positivt sätt.
Även i år kan vi konstatera att lägret blev lika bra som vi hade tänkt oss.
Enligt enkätundersökningen upplever lägerdeltagarna ett positivt klimat och
en stor trivsel. Den totala vinsten blev glädjande nog större än budgeterat.
Lägerkommittén vill tacka alla deltagarna 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.
Lägerkommittén anser att målet är uppfyllt att arrangera ytterligare ett
Riesenläger där många av SRSK:s medlemmar upplever glädje och inspireras
att komma tillbaka till jubileumsåret 2014. Det 30:e året som Riesenlägret
arrangeras.
Spontant känns det som om resultatet av årets enkätutvärdering är positiv och
att lägerdeltagarna är nöjda med lägret och att lägret fortfarande har karaktär
av familjeläger. Den goda stämningen som råder är livsviktig för att lägret
ska kunna fortsätta och kanske kan betraktas som ett varumärke för en sann
riesenägare i Sverige. Det är i alla fall drygt en tredjedel av SRSK:s
medlemmar som befinner sig på lägret.
Lägerkommittén Riesenlägret gm
Roffa Asplund

INFORMATIONSKOMMITTÉN SRSK
Svenska Riesenschnauzerklubbens informationskommitté har under 2013
bestått av Mathilda Gabre, Pia Vevle, 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
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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 2013:

Hemsidan www.srsk.se
Webbredaktör: Peter Lind och Marie Lind
Under året har webbredaktionen på srsk.se förutom arbetet med att övergå
från afrs.se till srsk.se fortsatt arbetet med att utveckla och förbättra Svenska
Riesenschnauzerklubben webbsida i syfte att ständigt göra hemsidan mer
användarvänligt och informationen så tillgänglig som möjligt för användarna.
Detta har bland annat inneburit: ny gästbok, nya formulär för anmälan till
MH och utställningar samt, för att underlätta för våra uppfödare, att anmäla
nya kullar. Vi har fyllt på med mer information från våra medlemmar som t
ex pälsvårdstips, fler och utförligare rapporter om utställningar och andra
tävlingar genomförda av SRSK. Startsidan har även blivit omgjord att bli
mer ”blogg-lik” med viktiga nyheter och saker som behöver lyftas fram.
Under året har vi även utökat med en modul som heter ”senaste nytt” samt
kopplat nyhetsflödet till SBK.
Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Facebook ansvariga för att
säkerställa att informationen som läggs ut på hemsidan även sprids genom
Facebook.

Facebook
Facebook ansvariga: Pia Vevle och Mathilda Gabre
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
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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.
Spridning av information via Facebook upplever vi vara mycket lyckad.
Sidan har 392 följare och inlägg som publicerats där har som mest nått över
1 500 personer. SRSK:s styrelse har beslutat att det endast är inlägg
publicerade av SRSK/Facebook-ansvariga som ska visas på huvudsidan.
Detta för att information som SRSK vill sprida till medlemmarna ska vara
prioriterad. De medlemmar som önskat att publicera information har med
enkelhet kontaktat oss i egenskap av Facebook-ansvariga.
Vi har arbetat nära styrelsen, webbredaktören och andra intressenter vilket
har 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
Facebookanvändarna når sidan genom sin mobil eller handdator.
Genomslagskraften av det som läggs ut på Facebook medför ett stort ansvar
för det som publicerats. 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. I syfte att underlätta arbetet
med bevakning och spridning av information har rutiner arbetats fram och
tack vare ett mycket gott samarbete mellan oss Facebook-ansvariga och
arbetet med SRSK:s sida fungerat relativt smärtfritt.
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RiesenNytt
Redaktionen: Mathilda Gabre, Pia Vevle och Britt Staffas Munk
Årets första nummer gjordes av tidigare redaktören Jenny Willman. Därefter
togs tidningen över av Mathilda Gabre och Pia Vevle som tillsammans med
Britt Staffas Munk bildade den nya redaktionen. Beslutet att driva tidningen
som en redaktion visade sig vara mycket lyckat och arbetet i redaktionen har
fungerat oerhört bra. Genom att vara flera ansvariga med olika kompetenser
underlättades arbetet med att samla information, bearbeta den och sedan
layouta tidningens innehåll. Resultatet blev en tidning med ny layout, nytt
upplägg och ett ökat bidragande av innehåll från våra medlemmar.
Vårt 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 redan kommit en bra bit på vägen i detta arbete.
Antalet bidrag från medlemmar ökar för varje tidning som utgivits och vi
hoppas att detta är en fortsatt uppåtgående trend. Bidrag har även skickats in
från medlemmar i andra skandinaviska länder och de har då tillåtits att skriva
på sitt eget 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 sin Riesenschnauzrar.
När vi planerat tidningen och innehållet i respektive nummer har vi försökt
att hålla oss till olika tematiseringar samt ett visst antal sidor. Detta är dock
något som vi inte lyckats med fullt ut, men av positiva anledningar. Vi vill 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 också blivit tjockare än beräknat. Detta 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.
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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 uppfattat som mycket uppskattat.
Redaktionens samarbete med tryckeriet Nya Affärstryckeriet i Falköping har
vidareutvecklats och kommit att bli oerhört smidigt. Numera skickar vi över
tidningen i en helt tryckfärdig pdf-fil och dialogen med tryckeriet har i
huvudsak skötts av Britt Staffas Munk. Vi är oerhört tacksamma för den
yrkeskunskap och professionella hantering som Britt bistått 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 möjliga sätt. För att underlätta med layout av tidningen fattade vi, i
samråd med styrelsen, ett beslut om att trycka tidningen helt i färg. På så vis
gavs vi möjligheten att skapa en mer levande tidning och layouten
underlättades enormt mycket. När tidningen inte trycks helt i färg är det ett
visst antal färgsidor som styr hela layouten och placering av tidningens
innehåll. Med tanke på den otroligt fina respons vi fått från medlemmarna
känner vi att beslutet var helt rätt. Det har även visat sig att
tryckerikostnaderna inte blivit särskilt mycket högre i anledning av detta.
Vi summerar vårt första år som helt fantastiskt. När vi tog oss an tidningen i
börja av 2013 hade vi ingen aning om vad vi gett oss in på, men tillsammans
lyckades vi skapa tre nummer som vi är otroligt stolta över. Feed-backen som
vi fått från så många olika håll har varit överväldigande och uteslutet
positiva. En sådan återkoppling har varit oerhört energigivande och de dagar
som de varit tungt arbete har det kommit väl till pass att se uppskattningen.
Tack till alla som bidragit!

Övrigt
Ansvariga: Pia Vevle och Mathilda Gabre
Informationsmaterial Mässor
Vi har tagit fram ett kort och informativt informationsmaterial om
Riesenschnauzer som ras för att delas ut vid deltagande på mässor bl a vid
Stora Stockholm och My Dog i Göteborg.
Informationsmaterialet kommer även att lämnas till lokalområden och
aktivitetsombud vid önskemål.
Kommunikationsplan
Styrelsen i SRSK beslutade vid ett styrelsemöte att ta fram en
kommunikationsplan för den interna och externa kommunikationen inom
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SRSK. Under bearbetningstiden informerade vi om tankarna med
kommunikationsplanen genom muntliga föredragningar vid mötet i
Kopparbo med lokalområden och aktivitetsombud samt vi medlemsmötet. I
september remitterades ett färdigt förslag till lokalområdena för synpunkter.
De reflektioner som inkom inarbetades innan kommunikationsplanen
fastställdes vid SRSK:s styrelsemöte.
Den fastställda kommunikationsplanen gäller för SRSK:s styrelse med
underliggande kommittéer och aktivitetsombud.
Planen har distribuerats till lokalområdena och den är fri att användas
alternativt anpassas för lokalområdenas verksamhet. Kommunikationsplanen
är även tillgänglig för intresserade genom att den publicerats på www.srsk.se
Hälsoenkäten
Den årliga hälsoenkäten genomfördes i samarbete med SBK och var för
första gången digitaliserad. Vi har sammanställt och analyserat resultatet i
jämförelse med tidigare år. Denna analys är publicerad i RiesenNytt nummer
4/2013.
Ändring från AfRS till SRSK
Bearbetning och framtagning av ett antal förslag till ny förkortning av
Svenska Riesenschnauzerklubben i enlighet med återremitterat förslag vid
medlemsmötet år 2012 i Kopparbo
Styrelsedokument
Omarbetning av styrelsedokument

TÄVLINGSSEKTORN
Kommittén har 2013 bestått av:
Bosse Nilsson sammankallande
Anna-Carin Lönn draghundsgruppen
Sonja Thuring priser
Gunilla Stahre IPO-BHP
Jörgen Hultberg AfRS Trofén
Kommittén har under 2013 genomfört:
Lydnadsprov i alla klasser under Riesenlägret och i Botkyrka i SSLO regi.
Ett prov i BSL och FH tre prov i BH samt tre prov i IPO.
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Korat vinnare av SRSK Troféerna med prisutdelning på Riesenlägret.
Medverkat till ett nytt lyckat Riesen SM i Norrköping denna gång i regi av
Norrköpings BK vi tackar klubben och de Riesen människor i klubben som
gjorde detta möjligt. Tyvärr blev det inga anmälningar i IPO o BSL.
Vi genomförde Apellklass tävling på Risenlägret med deltagar i alla grenar.
Ansökt om tävlingar för 2014 i Lydnad, IPO-BH och BSL samt Apellklass i
Kopparbo.
Riesen SM kommer 2014 att arrangeras av Värnamo BK med Anders och
Karin Falk som de drivande Riesenmänniskorna i den klubben. För att få fler
deltagande Riesen ekipage kommer spåret att arrangeras i både lägre och
högre klass.

DRAGHUNDSKOMMITTÉN
Draghundskommittén planerade en skidteknikkurs i december 2013 med den
fick dessvärre flyttas till 2014 pga snöbrist.
Under 2013 har Riesenklubben haft tävlande ekipage i alla de tre
draghundstilarna, barmark, nordisk stil och slädhundstil. Vi har även haft ett
ekipage som under året tävlat internationellt i både nordisk stil samt
barmarkstil med bra resultat. Flest Riesendeltagare fanns på 2013 års
barmarks SM där flera dessutom gjorde sin debut.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Utställningsansvarig: Brith Andersson
Medhjälpare: Titti Wickström
Under 2013 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!
Från Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté finns krav på att
utställningsarrangör ska ha person som är utbildad Certifierad
Utställningsarrangör/CUA. SRSK har därför bistått i att flera personer fått
denna utbildning. Det är även infört krav på att CUA ska finnas angiven med
namn i utställningskatalogen, vilket har skett vid SRSK:s utställningar 2013.
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Genomförda utställning:
2013-05-25 RIV/Vårgårda, Domare: Torbjörn Skaar
RS svart: 25
RS p&s: 0
Valp:
0
2013-07-13 Kopparbo, Domare: Britt Siegstad Danmark
RS svart: 32
RS p&s:
3
Valp:
8 svart, 1 p&s
2013-09-15 SSLO/Stockholm, Domare: Charlotte Orre
RS svart :
11
RS p&s:
2
Valp:
2 svart

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN/ISPU
ISPU:s utställning arrangerades i Venturina, Italien den 22 september.
ISPU VM (IPO) arrangerades i Toscana, Italien , 24-27 oktober. Detta var
det 22:a VM som arrangerades inom ISPUs medlemsländer. Sverige och
SRSK var representerade av ett ekipage, Maria Ezelius med Åkerblommans
En Tilly. Maria behjälplig och lagledare var Iréne Molin.
Resultat och placering för Maria och Tilly blev plats 29 med 255 poäng
(87/90/78). I RiesenNytt nr 4/2013 finns ett utförligt referat från
mästerskapet skrivet av Maria.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR
SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 2014
RASUTVECKLINGSKOMMITTÉN
( i sektorn ingår Rasinformatör, Test och Beskrivning samt Avelkommittén)
Under 2014 kommer kommittén bl a att representera SRSK vid följande:
SBK:s Organisationskonferens
SBK:s Rasklubbsmöte
SBK:s Förbundskongress
SBK:s Arbetsgrupp för brukshundsrasernas framtid (Alf Karlström)
SKK:s Avelskommittés avelskonferens (Brith Andersson)
SBK:s Avels- och Uppfödarekonferens
Brith Andersson: representant för SRSK gentemot ISPU

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Under 2014 avser avelskommittén att:
Fortsatt arbete för rasens bästa, såväl exteriört (funktionellt) så som mentalt.
Fortsatt följa upp och löpande utvärdera RAS, klubbens rasspecifika
avelsstrategi.
Fortsatt samverka med SLU och medverka i de hälsoprojekt där SRSK:s
deltagande efterfrågas.
Arrangera uppfödaremöte i anslutning till Riesenlägret i Kopparbo.
Utveckla hälsoenkäten och verka för att vi skall nå ut till en ännu större
målgrupp och med detta få in ännu fler enkätsvar.

TEST- OCH BESKRIVNING
Fortsätta att ta fram arbetsplaner, arbetsbeskrivningar och rutiner för Mhverksamheten samt uppdatera befintliga.
Öka informationsflödet och tillgängligheten på hemsidan under Mental fliken,
Anmälningsformuläret på hemsidan ska ses över och eventuellt vidareutvecklas
så att den kan användas även vid exteriörsbeskrivningar.
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Utbilda oss i SBK:s nya registrerings system för inrapportering av MHprotokoll.
Vi ska arbeta vidare med att försöka utöka mentalbeskrivningar med ytterligare
beskrivningstillfällen på andra platser i Sverige.
Bättre information till våra uppfödare och möjlighet att beställa Mh för sina
kullar direkt av SRSK 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 alt.
andra rasklubbar.
Det kommer att genomföras 2 st Mh på Sölvesborgs Brukshundklubb under året.
Inga datum är bokade i skrivande stund, mer information kommer på hemsidan.
Någon MT verksamhet kommer inte vara aktuell under 2014.
Exteriörbeskrivningen får vi sätta oss in i bättre under 2014 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. Ett närmare samarbete med utställnings ansvarig
är en möjlighet som ska ses över. Behövs eller önskas den 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.
Mål 2014
Anordna 6 MH fördelade över landet.
Anordna 3 exteriörbeskrivningar 2014.
Utöka funktionärslistan gällande mentalfunktionärer med 4 namn.
Test & Beskrivning
Jerker Jeppsson

LO/AKTIVITETSANSVARIG
Genomföra konferens för LO-områdena och aktivitetsombud tillsammans
med styrelsen år 2014.
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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. Stimulera nuvarande aktivitetsombud till att
ordna aktiviteter för medlemmar i respektive län.
Öka utbudet av aktiviteter för medlemmarna i respektive län genom att aktivt
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
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
Mål för Riesenlägret:
Mål 1 – Läger som präglas av familjekaraktär där hundar och medlemmar,
nya som gamla aktiveras och trivs.
Mål 2 – En vinst på minst 8% av intäkterna budgeteras och hela vinsten
tillfaller SRSK.
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Mål 1 – Läger som präglas av familjekaraktär, där hundar och
medlemmar, nya som gamla, aktiversa 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.
Planeringen ska sträcka sig över flera år. Lägerledningen är ansvariga för
måluppfyllelsen.
Delmål/Verksamhetsmål
2013-2015: Lägret organiseras efter utvärdering och förbättringsåtgärder
utifrån tidigare år.
Utvärdering och analys
2013-2015: 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 SRSK
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
2013-2015: 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.
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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 påbörjade under 2013. Arbetet gäller såväl
intern som extern kommunikation. 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.
Inriktning för verksamheten som bedrivs i informationskommittén ligger i
linje med våra mål och skiljer sig inte från den inriktning verksamheten haft
under 2013.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
I samarbete med Värnamo BK genomföra Riesen SM i Lydnad och Bruks.
Arrangera lydnadsprov och Appellklassprov på Riesenlägret i Kopparbo.
Genomföra de IPO BH och BSL tävlingar vi har sökt för året.
Planera för Riesen SM 2015.
Genomföra uttagande för Riesentrofén 2014.
Införa fler tävlingsgrenar i Riesentrofén.
Fortsätta att stimulera mer lydnadsträning på våra läger.
Hantera frågor om tävlingar som inkommer till SRSK.
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DRAGHUNDSKOMITTÉN
Inför 2014 är planen:
Arrangera en skidteknikkurs. Genomfördes i januari med Mikael Pettersson.
6 deltagande medlemmar som fick blodad tand!
Träningsträff på snö under vintern/våren 2014.
Träningsträff på barmark.
Se över möjligheterna att arrangera Riesen-SM i barmarksdrag. Västras
höstläger alt sommarläger.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Utställningsverksamheten är en betydande och viktig del av en rasklubbs
ansvarsområde, både för uppfödare, tävlande och presumtiva köpare av
rasen. Ingen verksamhet är ”bättre” eller ”sämre”, utan alla olika delar i
ansvarsområdet är nödvändiga kuggar i klubbens arbete får våra två raser.
För 2014 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 tre utställningar år 2014.
2014-05-31 RIV/Vårgårda
Domare: Svante Frisk
Tyvärr är detta sista gången som RIV arrangerar sin utställning. SRSK
framför ett varmt tack för alla trevliga utställningar och hoppas att RIV väljer
att om några år komma tillbaka igen som utställningsarrangör.
2014-07-13 Kopparbo
Domare: Jos M.M.G. van Dijk, Holland
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2014-09-21 SSLO/Stockholm
Domare: Dodo Sandahl

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN / ISPU
Via SRSK:s delegat följa ISPUs löpande verksamhet.
ISPU:s utställning arrangeras i Tulln, Österrike den 27 september.
ISPU VM arrangeras i Götzis-Voralberg, Österrike den 24-26 oktober.
Inriktning att SRSK ska vara representerat med ett fullt landslag.
Delta med delegat vis ISPU:s delegatkonferens i Österrike, i anslutning till
ISPU:s utställning i Tulln.
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INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 2015
RAS UTVECKLINGSKOMMITTÉN
Följa upp och fortlöpande utvärdera RAS, klubbens specifika Avelsstrategi.

AVELSKOMMITTÉN/RASINFORMATION
Avelskommittén kommer att fortsätta arbeta för rasens bästa när det gäller
både hälsa, mentalitet och exteriör. Dessa främsta uppgifter kommer vara att
se till att rasen 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
Inriktningen för 2015 är att Test & Beskrivning ska vara självgående.
Arbetssätt, rutiner och en organisation ska kontinuerligt förbättras och vidare
utvecklas. 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 starta upp beskrivningsverksamhet på ytterligare ett fast ställe i
Sverige som det har gjorts i Sölvesborg.
Erbjuda utbildning och vidareutbildning i egen regi för de medlemmar som
önskar.
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Test & Beskrivning
Jerker Jeppsson

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. Stimulera nuvarande aktivitetsombud till att
ordna aktiviteter för medlemmarna i respektive län.
Öka utbudet av aktiviteter för medlemmar i respektive län genom att aktivt
stötta aktivitetsombuden.

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

INFORMATIONSKOMMITTÉN SRSK
Mål och inriktning för verksamhetsåret 2015 är tänkt att leda till såväl en
förvaltning som en vidareutveckling av det arbete som genomförs under
2014. 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 2015.
Söka och genomföra övriga tävlingar som vi brukar arrangera.
Planera för ett Riesen SM 2016 (arrangör sökes).
Genomföra uttagandet för Riesentrofén.
Hantera frågor om tävlingsverksamheten som inkommer till SRSK.
Fortsätta att stimulera tävlandet bland Riesenekipagen.
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DRAGHUNDSSEKTORN
Arrangera träningar och ev tävlingar för medlemmar.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Fortsatt arbete enligt den inriktning som anges för år 2014.
SRSK har ansökt att få genomföra två utställningar under år 2015.
2015-07-12 Kopparbo
2015-09-13 SSLO/Stockholm
Lörd 12 juli

Kopparbo

Sönd 21 September

Stockholm

INTERNATIONELLA SCHNAUZER PINSCHER
UNIONEN /ISPU
Via SRSK:s delegat följa ISPUs löpande verksamhet.
ISPUS:s utställning arrangeras i Litauen.
Arrangörsland för 2015 års ISPU VM är ännu inte fastställt av ISPU,
Inriktning att SRSK ska vara representerat med landslag vid ISPU VM.
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