
Hej riesenkompis!
Våren är här, sommaren väntar bakom hörnet. Hoppas du njuter av ljus och aktiv 
utetid med två- och fyrbent kompisar så gott det går under rådande omständigheter. 
Livet är fortfarande inte som vanligt, men vi hoppas förstås att det ska bli det så 
småningom nu när allt fler blir vaccinerade. 

Här kommer lite information om vad som händer – och vad som inte händer - i riesenvärlden.

Riesenlägret i Kopparbo ställs in 
Så här skriver lägerkommittén:

”Även i år tvingas vi tyvärr meddela att årets riesenläger blir inställt.  

Med en förhoppning att skärpta restriktioner tillsammans med vaccinationer skulle få effekt har vi avvaktat vårt 
beslut längre än förra året. När myndigheternas restriktioner nu förlängts tvingas vi ta detta tråkiga beslut. 

Riesenlägrets främsta uppgift är att vara ett familjeläger där vi, och våra fyrfotade vänner, samlas för 
gemensamma aktiviteter. Vi är inne i en tid då det är direkt olämpligt att samla folk från landets alla hörn och 
ingen av oss vill riskera en situation där någon av våra vänner insjuknar på grund av lägerveckan. SKK har 
även en väldigt restriktiv hållning kring aktiviteter så här långt under pandemin.  Nu satsar vi på att nästa års 
Riesenläger ska bli något alldeles extra! 

Vi längtar efter att få träffa er alla igen! 

/Lägerkommittén Riesenlägret” 

RIS tar steget ut i digitala världen
Riesen i Syd, RIS, bjuder in till digital träff den 5:e maj kl. 19 för alla medlemmar i SRSK.

Vi pratar om alla frågor kring Riesenschnauzern - pälsvård, dressyr, uppfostran, vad du vill. Vi ser det här som en 
första träff för att se om det finns intresse för att träffas digitalt. Hoppas du har tid och möjlighet att hänga med.

Länk till Zoom-mötet:

https://brukshundklubben.zoom.us/j/99318507236...

Meeting ID: 993 1850 7236

Password: 647151

Delta från app i telefonen +46844682488,,99318507236# Sweden

+46850500828,,99318507236# Sweden

Ring upp från telefon

+46 8 4468 2488 Sweden

+46 8 5050 0828 Sweden

Meeting ID: 993 1850 7236

Det behövs ingen föranmälan, alla är välkomna.

På vår första träff tänkte vi titta tillsammans på några av de 
träningstips som finns på hemsidan i form av korta filmer, www.ris.
srks.se/traningstips

Hälsningar styrelsen, RIS

Svenska Riesenschnauzerklubben



Lär dig något nytt med RF och SISU
Sugen på att lära dig något nytt? Svenska Riesenschnauzerklubben är i och med sitt medlemskap i 
Draghundsportförbundet en del av Riksidrottsförbundet (RF). RF erbjuder tillsammans med SISU flertalet 
utbildningar och föreläsningar som vi har möjlighet att ta del, många går på distans och många är helt gratis! 

Kanske är du intresserad av kosttillskott och antidoping, vill lära dig mer om att förebygga idrottsskador, 
önskar att utvecklas i ditt föreningsarbete eller bara vill lyssna på en inspirerande föreläsare som berättar om 
sin resa och utveckling?  Gå in på www.sisuidrottsutbildarna.se/sokutbildning och kolla vad som finns!

/Skäggiga hälsningar från Draghundsektorn!

Vad händer där du bor?
Besök gärna våra lokalområdens hemsidor för att se 
om det är något kul på gång i ditt område:

Riesen i Syd (RIS): ris.srsk.se

Riesen i Väst (RIV): riv.srsk.se/

Storstockholms lokalområde (SSLO): sslo-riesen.se/

Vi har också kontaktpersoner/aktivitetsombud i olika delar av landet. 
Läs mer här: srsk.se/index.php/lokalomraden-lo/aktivitetsombud

Nyfiken på om det händer något annat kul där du bor? 
Kika in på kalendern som du hittar på vår hemsida. 

Vad pysslar styrelsen med?
Det kan tyckas som att allt ligger på is just nu, men det händer faktiskt en hel del i bakgrunden där vi är med från 
styrelsen. Här är några exempel:

• Ordförande och vice ordförande deltog i SBK:s organisationskonferens 5-7 februari via Zoom. Det har bland 
annat lett till ett mer intensivt samarbete med de övriga rasklubbarna – tillsammans är vi starka och kan driva 
gemensamma frågor och dela erfarenheter med varandra. Vi har haft ytterligare ett möte sedan konferensen, och fler är 
planerade. Du kan läsa om konferensen i senaste numret av Brukshunden om du vill veta mer. Generell
info om organisationskonferensen finns på www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/organisation/
organisationskonferens/

• Reglerna i bruksprov ska revideras och de nya reglerna börjar gälla 2023. Den 28 mars var det regelkonferens, där 
Malou från tävlingssektorn deltog. Hon var också med på några av de förmöten som arrangerades inför konferensen. 
Mer om regelrevideringen kan du läsa på SBK:s hemsida: brukshundklubben.se/tavling-utstallning/
regelrevidering-2023/regelrevidering-for-bruksprov/

• SKK arrangerade central avelskonferens 2021 digitalt den 17-18 april 2021. Temat för konferensen var ”Hundavel 
på 2020-talet” och Brith från avelskommittén deltog.

• Nu närmast, 8-9 maj, väntar Svenska Brukshundklubbens kongress som ordförande deltar i. Läs mer om 
kongressen på brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/organisation/kongress/

• Vill du veta mer om oss som fått förtroendet att ingå i SRSK:s styrelse? Du hittar presentationer av samtliga på vår 
Facebooksida: facebook.com/RiesenSRSK

Vi önskar dig en fin vår och en härlig sommar! Ta hand om dig, dina medmänniskor och fyrbenta vänner. 
Och häng gärna med oss på Facebook och srsk.se för aktuell information.

/Styrelsen

Svenska Riesenschnauzerklubben




