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Medlemsstatistik 
 
2014 729 medlemmar 
2015 734 medlemmar 
2016 645 medlemmar 
2017 636 medlemmar 
2018 583 medlemmar 
 
2019 
 
Ordinarie medlem     408 
Familjemedlem          149 
Ungdomsmedl.           2 
Utlandsmedlem         21 
Hedersmedlem           6 
 
Totalt antal medl.         587 
 
Hedersmedlemmar: Anders Ekholm,  Anita Angelryd,  Elisabeth Asplund,  Rolf Göran Asplund, Britt-
Marie Israelsson,  Alf Karlström 

  



Uppföljning av mål 2018/2019 

Starter prov/tävling: 
Riesen svart. Antal starter/antal specifika individer:  

2018 – Bruks 246/89, IPO 45/32, Mondioring -/-, Lydnad 120/47, Rallylydnad 65/10 

2019 – Bruks 218/88, IGP 67/33, Mondioring -/-, Lydnad 120/49, Rallylydnad 20/8 

(IPO/IGP omfattar även UHP, BH, IGP-FH, FH, BSL samt IPO-R) 

Riesen p&s. Prov, tävlingar. Antal starter/antal specifika individer:  

2018 – Bruks 2/1, IPO -/-, Mondioring -/-, Lydnad 4/1, Rallylydnad -/- 

2019 – Bruks -/-, IGP -/-, Mondioring -/-, Lydnad 2/1, Rallylydnad -/- 

 
Totalt starter prov tävlingar: 
2018. Antal starter svart + p&s: totalt 482 starter   
2019. Antal starter svart + p&s: totalt 427 starter 

Starter utställning: 
Riesen svart. Antal starter/antal specifika individer:  

2018 – Nationell 146/91, Internationell 35/29, Nordic Dog Show 63/41 

2019 – Nationell 134/78, Internationell 33/29, Nordic Dog Show 65/50 

Riesen p&s. Antal starter/antal specifika individer:  

2018 – Nationell 10/8, Internationell 3/3, Nordic Dog Show 6/4 

2019 – Nationell 7/4, Internationell 1/1, Nordic Dog Show 11/5 

 
Totalt starter utställning: 

2018. Antal starter svart + p&s: totalt 263 starter   

2019. Antal starter svart + p&s: totalt 251 starter 

	 	



Verksamhetsberättelse 2019 från kommittéerna 

Rasutvecklingskommittén – RUS  
(i sektorn ingår Rasinformatör samt Avelskommittén) 

Rasspecifik avelsstrategi/RAS  
Arbetet med översyn av den rasspecifika avelsstrategin/RAS pågår. Målsättning är att under andra halvan 
av 2020 ha dokumentet klart för inlämning till Svenska Kennelklubben, SKK. 

Rasinformatör  
Under året har samtal och korrespondens via mejl gjorts med både folk som är intresserade av att köpa 
rasen och folk som är nyblivna ägare. 

Test & Beskrivning  
Under 2019 har styrelsen för SRSK haft ansvaret för sektorn ”Test & Beskrivning”. Från 2019-12-10  har 
SRSK en ny ansvarig för test och beskrivning, som heter Kent Karlsson. Här följer en kort presentation av 
Kent. 

“Här kommer en liten presentation av mig: jag skaffade min första egna hund (Riesen) 1986 , 
höll på aktivt inom brukshundklubben och blev instruktör i hundtjänst 1990, för att sedan i 
mitten av 2000 prova på eftersök-spår av vilt. 

Köpte sedan en Rottis som tyvärr inte hade nerverna på rätt ställe.  

Mitt intresse för mentalitet hos hundarna började vakna till och jag utbildade mig först som B-
figge och sedan till A-figge, Skaffade återigen en riesen, fortsatte sedan till testledare MH-MT 
och 2018 blev jag Beskrivare MH. 

Hoppas att kunna utbilda mig till MT domare, har också hunnit utbilda mig till BPH-beskrivare 
,men valde att satsa på MH-MT.  Brukset ligger mig varmt om hjärtat. 

Tanken är att informera om mh-mt och förhoppningsvis få fler riesen ägare/uppfödare att 
förstå vikten med att göra mh-mt . Dels för att uppfödarna ska se hur dom ligger till i sin avel 
och för att ägarna ska få en beskrivning /bedömning av sin hund och förhoppningsvis förstå 
varför hunden gör som den gör i vissa situationer. 

Hoppas att vi kan bli en sektor och hjälpa till med att sprida/informera samt ordna  mh-mt till 
våra skägg , blir vi några stycken så blir det både lättare och roligare. 

Med vänlig hälsning Kent” 
 

Utställningsansvarig      

Utställningar 
2019 har SRSK arrangerat två rasspecialer, i Kopparbo den 14 juli samt via SSLO på Botkyrka BK den 8 
september. Vid båda utställningarna deltog representanter för vår ras av båda färgerna. Det har även 
funnits möjlighet till exteriörbeskrivning för korning. 

 
Kopparbo. Domare Bo Skalin, som hade 43 hundar anmälda. Där var även en domaraspirant, Johan 
Andersson, som valt att utöka sin domarauktorisation med riesenschnauzer via aspiranttjänstgöring i 



ringen. Efter att rasbedömningen var klar skedde även en domarexamination, där Bo Skalin och Brith 
Andersson var examinatorer. Susanne Swedjebrink hade valt att utöka sin domarauktorisation med 
riesenschnauzer via examination. Både Johan och Susanne blev godkända, och i och med detta fick vår ras 
ytterligare två domare. 

SSLO/Botkyrka 
Domare Per Lundström, som hade 21 hundar anmälda. 

Båda utställningarna var mycket trevliga arrangemang, där alla inblandade har haft ett stort engagemang 
och bemödat sig om att genomföra utställningarna på ett för alla parter välkomnande och utmärkt sätt. 

Ett varmt tack till alla ni som på olika sätt bidragit i arbetet med SRSKs utställningar! 

Exteriördomarkonferens 
I oktober 2019 arrangerade Svenska Brukshundklubben centralt en konferens för exteriördomare, där 
riesenschnauzer var en av raserna. Senast riesenschnauzer ingick som ras i en SBK domarkonferens var 
2012. Raspresentatörer var Eva Liljekvist Borg tillsammans med Brith Andersson, som även hade tagit fram 
ett omfattande PP-material. Rasrepresentanter för svart var en tik och en hanhund, för p&s en tik. 

Utbildning 
Brith Andersson har deltagit vid Svenska Kennelklubbens utbildning för utställnings- och domaransvariga i 
ras-/specialklubb. 

Brith Andersson samt Birgitta Wasserman har deltagit vid Svenska Kennelklubbens Brush-Up för 
Certifierade utställningsarrangörer (CUA). 

Tävlingskommittén  
  Under året har SRSK haft två tävlingar. 

ü Påskprov IGP & FH på OG Sturup 
 

ü Riesen SM tillsammans med Norrköpings BHK 
Mästare i Spår & Cert: Annelie Gustafsson & Rissies Nårton 
Mästare i Sök: Eva Johnson Rosborg & Ryssbergets Kinneh  
Mästare i Rapport: Susanne Lundberg & Ekhöjdens Dagmar 
Mästare i IGP: Micke Andersson & Mariesen´s Dexter 

Vi har även delat ut Riesen Trofén, detta skedde i samband med medlemsmötet i Kopparbo.  

Vinnare 2019 

ü SRSK-trofén: Karin Falk & Rissies Jikk 
ü Brukstrofén: Bosse Nilsson & Ryssbergets Jaxxon Junior 
ü Lydnadstrofén: Karin Falk & Rissies Jikk 
ü IGP-trofén: Peter Lindh & Qulingens Första Tesla 
ü Utställningstrofén: Charlotte Orre & Giant connections chott-ans Angel 
ü Dragtrofén: Annika Danielsson & Ryssbergets Jäkel 

 
Samtliga tävlingar har gåtts igenom och alla priser beställs från och med 2019 av tävlingskommittén. 

 



Under året 2019 har vi, i samråd med IGP-sektionen, arbetat fram underlag för att kunna genomför IFH-V 
2020 i Kopparbo. 

Kommittén har tagit fram ett dokument för att underlätta att söka klubbar som kan hjälpa oss att anordna 
Riesen SM. I detta framgår ersättningsnivåer, önskemål om tävlingsgrenar etc. Dokumentet har delats via 
Facebook, Nyhetsbrev och ligger på srsk.se 

Tävlingskommittén har under 2019 bestått av: 

ü Malou Jacobsson (SK) 
ü Marie Lind 
ü Mikael Wiltander 

Draghundskommittén  
Under 2019 har vi arrangerat en barmarkstävling och tillika rasmästerskap i barmark. Tävlingen fick drygt 
60 startande varav 7 st var i barnklass (0-8 år). Tävlingen var mycket uppskattad och klubben har ett rykte 
om att kunna arrangera trevliga tävlingar på en utmanande bana. Rasmästare i Bikejoring blev Håkan 
Ljudén med Racing Giants Abbe och rasmästare i Canicross blev Staffan Jönsson med Racing Giants Aila, 
totalt startade10 stycken riesenschnauzerekipage. 	

Vår målsättning under 2019 var att även ha ett rasmästerskap i nordisk stil i samarbete med Hällefors 
bhk men dessvärre fick den tävlingen ställas in på grund av snöbrist. Vi håller tummarna för att 
vintern 2020 ska ge oss bättre förutsättningar! 

Lägerkommittén  
ü Sammankallande och kontaktperson Scouterna: Roffa Asplund 
ü Registrerings och ekonomiansvarig: Anita Angelryd 
ü Tränings och gruppledaransvarig: Kicki Thuring 
ü Lägeraktivitetsansvariga: Anders Jansson, Roffa Asplund, Micke Abrahamsson 

Övriga funktioner 
Parkerings och husvagnsansvariga: 4 personer 

Gruppledare: ca 25 personer 

PUB ansvariga 2 personer 

Gruppledarfrukostansvarig: 2 personer 

Klipp och Trim-ansvarig: 1 person 

Barn och ungdomsaktivitetsansvarig: 3 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 2019 anordnades för 36 gången och inte fullt 260 personer deltog vecka 29. Det var något 
färre antal deltagare än fjolårets läger.  

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.  

Utifrån samtal med flera deltagare under veckan har de överlag varit mycket nöjda med lägret och upplevt 
den sociala gemenskapen som stor. Pga sjukdom kunde inte Micke Abrahamsson delta under lägret men 
hans insatser med barngruppen ersattes av Jesper Alm Och Mattias Ek. De löste uppgiften på ett utmärkt 
sätt och deras arbete uppskattades av såväl vuxna som barn Möjligheten att träna i grupp där man hjälper 
varandra uppskattas stort. Den goda stämningen och karaktären av familjeläger omnämns också. Årets 
bröllop räknas också till de stora händelserna under året 

Förbättringsområden 
Efter förra årets läger tyckte många att de olika planerna inte var så välklippta. Detta har åtgärdats av 
scouterna med bravur och inga synpunkter har inkommit detta år. Rökförbudet inom Pub området har 
fungerat bra i år och medlemmarna har visat respekt för rökfria områden.  

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. 

Lägerkommittén kommer även nästa år att uppmana lägerdeltagarna att inte komma för tidigt till lägret. 
Detta för att grupp- och lägerledarna måste få möjlighet att utbyta erfarenheter och samprata sig med 
varandra i lugn och ro. 

Lördag är officiellt 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 för en vinst på ca 8% av intäkterna men den faktiska vinsten blev 
drygt 4,5% vilket måste betraktas som ett något sämre resultat än tidigare år.  

Slutord 
Vi i lägerledningen känner oss som vanligt nöjda med årets läger. Vinsten blev tyvärr inte så stor som 
vi önskat men det finns förklaringar till det. En av anledningarna är att vi inte lyckades få ut så många 
lotterier som vi brukat beroende på att vi helt enkelt inte hade fått in lika många priser som vanligt. Det 
är ju lägerdeltagarna som hjälper oss med att få fram priser till lotterierna. Intäkterna på försäljningen i 
puben minskade på 2019 års läger. Återbetalningar av lageravgifter ökade med ca 8000 kronor. 
Intäkterna av deltagaravgifter minskade med ca 15 000 kronor  Allt detta sammantaget bidrog till det 
sämre resultatet detta år. Det är ju fortfarande fråga om en vinst fastän vinsten minskat något detta år. 

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 privatpersoner och vi vill tacka alla som bidragit med vinster. 
Lotterierna bidrar till stor del av både den sociala och det ekonomiska resultatet.  

Lägerkommittén anser att målet är uppfyllt att arrangera ytterligare ett Riesenläger där många av 
SRSKs medlemmar upplever glädje och inspiration.  

Den goda stämning som råder är livsviktigt för att lägret ska kunna fortsätta och kanske kan betraktas 
som ett varumärke för en sann riesenägare i Sverige. Det är i alla fall nästan hälften av SRSKs 
medlemmar som befinner sig på lägret. 

Hörnefors datum 20191218 

Lägerkommittén Riesenlägret genom Roffa Asplund 

Informationskommittén  
Informationskommittén har under året arbetat vidare med implementering av den nya logotypen i 
trycksaker och digitala medier. Vi har uppdaterat mallar och annat och detta är ett pågående arbete som 
kommer ta tid även under 2020. 

Vi har även uppdaterat SRSK:s kommunikationsplan och sett till att broschyr, valpbrev och annat finns 
tillgängligt via srsk.se för nedladdning, så uppfödare och andra kan skicka dessa med e-post eller skriva ut. 
Vi har även tryckt ett antal broschyrer för Stockholms Hundmässa och My Dog. 

Vi har under året även arbetat med: 

ü Nyhetsbrev  
utskickade 4 gånger med information kring föreningen och länkar till hemsida. Skickat till alla 
medlemmar 

ü Facebook 
Alla nyheter delas via Facebook och länkas till hemsidan 

ü Hemsidan 
Under året har planering, förberedelser och arbete med att slå ihop LO Västs och LO Syds 
hemsidor med srsk.se genomförts. 
Detta arbete har inneburit vissa utmaningar men har i stort gått bra.  
 
Båda är nu i samma konto och på samma plats som srsk.se vilket innebär att alla 
administreras från ett ställe.  
Detta innebär att säkerheten för alla kan höjas, uppdateringar etc. blir mer effektiva och vi 
har kunnat skapa nya adresser till RiV: riv.srsk.se och RiS: ris.srsk.se. 
Notera att de ”gamla” adresserna kommer gälla ytterligare ett år framåt. 
 
Notera att arbetet inte är klart, utan fortsätter under 2020 

Informationskommittén har under 2019 bestått av: 

ü Fredrik Holmberg 
ü Peter Lind 
ü Jenny Willman 
ü Marie Lind 
ü Mikael Wiltander 

  



Internationella Schnauzer Pinscher Unionen/ISPU  

Delegatmöte  
2019 avhölls inget delegatmöte inom ISPU. Dessa arrangeras vartannat år där det senaste 
mötet var i Polen 2018. Nästkommande delegatmöte sker i maj 2020 i Rheinberg, Tyskland.  
 
ISPU-VM  
2019 års ISPU-WM IGP 3 samt IGP-FH arrangerades i Tapioszentmarton, Ungern, den 24 – 27 
oktober. Detta var det 28:e IGP-VM inom ISPU och det 3:e VM i gruppen IGP-FH. Sverige och 
SRSK var detta år representerat med ett ekipage i IGP samt ett ekipage i FH, under ledning av 
Terje Jacobsen som lagledare.  

 
Resultat IGP:  
-  Michael Andersson & Mariesens Dexter. Plac 33, 224 p 

Resultat FH: 
- Wenche Jocobsen & Qulingen Första Trix. Plac 4 med 168 p. 

 
2020 års ISPU-VM arrangeras i oktober i Tyskland. 

Slutord 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som på olika sätt engagerar sig och 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. 
 
 
 
Mikael Wiltander  Peter Lind  Linda Wikström Sträng 
 
 
 
Karin Grönvall   Brith Andersson Charlotta Bergqvist  
 
 
 
 
Jenny Willman Malou Jacobsson Marie Lind 
 
 
 
 
 
 
 


