Hej medlem!
Vi ramlar in i vinter och jul efter en händelserik höst. Äntligen har vi kunnat delta
i olika arrangemang igen och våra riesenekipage har gjort det med den äran.
Så många fantastiska ekipage vi har att vara stolta över inom olika grenar!
Men vi börjar med det som händer framöver.

På gång i riesenvärlden:
Riesen-SM 2022
Vi är så glada och tacksamma över att kunna berätta att det blir ett Riesen-SM nästa år. Vi har sedan i somras
haft kontakt med Strängnäs Brukshundklubb och det är nu officiellt att Riesen-SM 2022 kommer att gå på
denna fina klubb. RSM 2022 genomförs 2-4 september och tävlingarna ligger ute på SBK tävling nu.
Tack Strängnäs BK ert engagemang och för att ni anordnar Riesenmästerskapen! Vill du vara funktionär?
Hör av dig till tavling@srsk.se
MyDog 2022
Den 6-9 januari är det MyDog i Göteborg. SRSK vill givetvis vara med och visa upp vår fina ras.
Men vi behöver din hjälp! Vi behöver monterbyggare, bemanning i montern och hjälp med att riva montern
efter avslutad final den 9 januari. Anmäl ditt intresse via e-post till sekreterare.riv@srsk.se
Läs mer om MyDog på mydog.se
Årsmöte 2022
Vi har återigen bokat Värnamo BHK 25-27 mars. Vi planerar att träna tillsammans under helgen,
dock utomhus eftersom hallen är bokad. Själva årsmötet är den 27 mars. Hoppas du kommer!
Handlingar och övrig information hittar du på srsk.se innan mötet.
Kontakta Peter Lind på: ordforande@srsk.se eller
ring 070-640 46 00 om du vill anmäla till träningen.
Riesentrofén- vi behöver din feedback!
Förutsättningarna för Riesentrofén behöver ses över.
Flera grenar har tillkommit och andra har förändrats.
Nu vill vi veta vad du har för tankar om hur det skulle kunna
se ut:
•

Hur rankar man de olika delarna?

•

Vilka delar ska vara med?

Till din hjälp har du de befintliga reglerna som du hittar på
srsk.se. Hör av dig med mail till tavling@srsk.se och märk
mailet ”Riesentrofén” om du har idéer.
Hälsoenkät
Rasutvecklingssektorn utvärderar nu en hälsoenkät som vi
hoppas kunna göra tillgänglig för alla medlemmar under den
närmsta tiden. Den kommer att utgöra del av underlaget för
RAS-arbetet och vi hoppas få in många svar.
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Hänt sen sist
SM i bruks 2021
Två riesen på pallen sa vi – rapportekipagen knep de allra finaste valörerna!
Stort grattis till Karin och Anders Falk med Rissies Jikk som vann SM i rapport 2021
samt Susanne Lundberg och Jörgen Hultberg som tog silver med Ekhöjdens Dagmar.

SSLO:s utställning
Äntligen var det möjligt att ha utställning igen. SSLO arrangerade rasspecial i Botkyrka den 12 september.
Grattis till BIS-vinnarna:
BIS-1. Riezors Stinger. Uppf/äg Annica Löfqvist.
BIS-2. Grumpy von der Eilenriede. Uppf Maja Eichhorn, Tyskland. Äg Niklas Liljehag.
BIS-3. Riesen Artics Weila to Sweden. Uppf Börge Pettersen/Öivind Storfjeld, Norge
Alla resultat och bilder hittar du på srsk.se/utstallning

SM i barmarksdrag - fina resultat för Riesenekipagen
7-11 oktober arrangerades SM i barmarksdrag i Kristinehamn. Det blev pallplats för samtliga riesenekipage!
Grattis Ingemar Bjurö med Freja (Bruksgårdens Unni), Håkan Ljudén med Abbe (Racing Giants Abbe) och
Anna-Carin Lönn med Maya (Racing Giants Aila).

Riesen-VM i Tyskland
I år hade vi hela sex fina ekipage som deltog i
ISPU-VM (Riesen-VM) som avgjordes i Tyskland.
Lagledare var Terje Jacobsen och våra deltagare
var Maria Ezelius, Monika Herzberg, Sara Perés
och Marcus Gustafsson (IGP III) samt Wenche
Jacobsen och Annika Holmgren (IGP-FH). Alla
tog sig an utmaningen med den äran. Grattis till
fina prestationer!

Vinnaren i #riesenlagerhemma
Tack för alla bidrag till vår sommartävling
#riesenlagerhemma, härligt att se så många
aktiviteter runt om i landet.
Vi har nu utsett en vinnare, nämligen Cathrine
Löfgren som lade ut en härlig bild på sig själv och
hunden Zia från sökskogen på sitt konto (foto:
Netti Nordahl).
Grattis! Pris kommer på posten.
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Vad händer där du bor?
Lokalområden

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.srsk.se

Kontaktpersoner/aktivitetetsombud
Vi har också kontaktpersoner/aktivitetsombud i olika delar av landet. Läs mer på vår srsk.se

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

Tipsa oss!
Har ni något på gång i ditt område? Tipsa oss gärna, så kan vi dels lägga ut det i kalendern på srsk.se och dels
berätta om det i nästa nyhetsbrev. Hör av dig på e-post: infopr@srsk.se

Riesenuppfödare på hemsidan
Går du i valpköpartankar? Du hittar en förteckning över uppfödare av riesenschnauzer på vår hemsida.

God jul och gott nytt år
Vi i styrelsen vill önska dig en riktig god jul och ett gott nytt år! Ta hand om dig, dina medmänniskor
och fyrbenta vän(-ner). Och häng gärna med oss på Facebook och srsk.se för aktuell information.
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