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Medlemsstatistik
2014
2015
2016
2017
2018

729 medlemmar
734 medlemmar
645 medlemmar
636 medlemmar
583 medlemmar

2019

Ordinarie medlem 408
Familjemedlem
149
Ungdomsmedl.
2
Utlandsmedlem
21
Hedersmedlem
6
Totalt antal medlemmar 587

2020
Ordinarie medlem 366
Familjemedlem
112
Ungdomsmedl
3
Hedersmedlem
7
Utlandsmedl
12
Totalt antal medlemmar 500

Hedersmedlemmar: Anders Ekholm, Anita Angelryd, Elisabeth Asplund, Rolf Göran Asplund, Bri -Marie
Israelsson, Alf Karlström.

Uppföljning av mål 2019/2020
Starter prov/tävling:
Riesen svart. Antal starter/antal speciﬁka individer:
2019 – Bruks 218/88, IGP 67/33, Mondioring -/-, Lydnad 120/49, Rallylydnad 20/8
2020 – Bruks 117/64, IGP 28/21, Mondioring -/-, Lydnad 67/28, Rallylydnad 8/4
(IPO/IGP omfa ar även UHP, BH, IGP-FH, FH, BSL samt IPO-R)

Riesen p&s. Prov, tävlingar. Antal starter/antal speciﬁka individer:
2019 – Bruks -/-, IGP -/-, Mondioring -/-, Lydnad 2/1, Rallylydnad -/2020 – Bruks -/-, IGP -/-, Mondioring -/-, Lydnad 1/1, Rallylydnad -/Totalt starter prov tävlingar:
2019. Antal starter svart + p&s: totalt 427 starter
2020. Antal starter svart + p&s: totalt 221 starter

Starter utställning:
Riesen svart. Antal starter/antal speciﬁka individer:
2019 – Na onell 134/78, Interna onell 33/29, Nordic Dog Show 65/50
2020 – Na onell 7/7, Interna onell 6/6, Nordic Dog Show -/- (har inte arrangerats)
Riesen p&s. Antal starter/antal speciﬁka individer:
2019 – Na onell 7/4, Interna onell 1/1, Nordic Dog Show 11/5
2020 – Na onell -/-, Interna onell 1/1, Nordic Dog Show -/- (har inte arrangerats)
Totalt starter utställning:
2019. Antal starter svart + p&s: totalt 251 starter
2020. Antal starter svart + p&s: totalt 14 starter

Verksamhetsberättelse 2020 från kommittéerna
Rasutvecklingskommittén – RUS
(i sektorn ingår Rasinformatör samt Avelskommittén)
Allmänt
Under året har Avelskommi én/AK tagit emot samt besvarat olika frågor. AK har avge y rande ll
styrelsen, inför SRSKs svar ll SKKs Avelskommi é (SKK/AK) i dispensärenden. I sådana ärenden inhämtar
SKK/AK y rande även från SBK.
En övergripande översyn av hemsidan har ske avseende AKs speciﬁka delar. ”Ny från AK” har lagts ll
vid ”För uppfödare”, där det har informerats om SKK/UKKs nya broschyr ”A föda upp hundar inom Svenska
Kennelklubben”.
Forskning

Under ”Ny från AK” ﬁnns även informa on om status avseende den forskning kring
sköldkörtelrubbning som SRSK i olika omgångar sedan drygt 20 år har medverkat i. Forskningen har
le s av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet/SLU och Uppsala Universitet/UU. En av forskarna

har skrivit en ar kel om arbetet som i maj 2020 är publicerad i BMC Genomics, en interna onellt mycket
välrenommerad dskri . Länk ll pressmeddelande samt ar kel ﬁnns llgängligt via hemsidan, samt även
via SKKs hemsida.
E möte med representanter för SLU och UU planeras a genomföras så snart möjlighet ll de a ﬁnns,
u från den påverkan rådande pandemi har. Speciﬁk informa on kommer sedan a föras vidare ll våra
uppfödare.
Rasspeci ik avelsstrategi/RAS
Arbetet med översyn av den rasspeciﬁka avelsstrategin/RAS pågår, men något begränsat på grund av den
påverkan rådande pandemi innebär.

Test & Beskrivning
Inget inrapporterat.

Utställningsansvarig
Allmänt
En övergripande översyn av hemsidan har ske av den del som speciﬁkt avser klubbens
utställningsverksamhet. En ny ﬂik “Tidigare utställningar” har lagts ll där det ﬁnns referat, och i vissa fall
även bilder samt domarrapporter, från och med utställningar år 2013. Där ll har en historik sammanställts
över BIR och BIM vid SRSKs (fd AfRS) utställningar åren 2000 - 2020 samt åren 1980 - 1999.
Utställningar
För 2020 hade SRSK två beviljade rasspecialer.
Kopparbo. Då beslut fa ades a ställa in Riesenlägret blev det aktuellt a ansöka om annan plats
för utställningen, då denna inte per automa k kan ställas in på grund av a lägret inte genomförs.
Ansökan skedde om byte av plats ll Sölvesborg/RIS samma datum, vilket beviljades av SKK. Strax
däre er blev utställningen inställd då SBK beslutade a ställa in all sin utställningsverksamhet på
grund av situa onen med Covid-19.
SSLO/Botkyrka. Även denna utställning blev senare också inställd med anledning av SBKs beslut a
fortsa ställa in all sin utställningsverksamhet.

Tävlingskommittén
Under året var tre tävlingar inplanerade
·

Påskprovet med Ralph Achilles cup IGP och FH- Inställd

·

IFH-V i samband med Kopparbolägret- Inställd

·

Startklass lydnadtävling, SSLO September- Inställd

E ﬂertal klubbar har llfrågats om a arrangera vårt rasmästerskap. Tyvärr ﬁck vi inte ll något
Riesen sm 2020.

Det har skapats en funk onsmail ll tävlingskommi én för a underlä a kommunika onen med
domare och funk onärer i samband med våra tävlingar.
Riesentrofén
Under rådande omständigheter tog styrelsen beslut om a ej dela ut Riesentrofén, eller de
resterande troféerna för 2020.
TK har påbörjat en översyn av regler angående Riesentrofén.
Med hjälp av vår kassör har vi nu SBKs nya betalningssystem.

Deltagande Riesenschnauzer på tävling har under året se ut på följande sä :
Riesenschnauzer Peppar & Salt
Lydnadsprov nat. 1st start
Viltspår 1st start
Riesenschnauzer Svart
Agility 8 st starter fördelat på 1 st ekipage
Bruksprov nat. 118 st starter fördelat på 63 st ekipage
IGP 30 st starter fördelat på 23 st ekipage
Lydnad nat. 59 st starter fördelat på 28 st ekipage
Nose work 58 st starter fördelat på 22 ekipage
Viltspår 47 st starter fördelat på 22 ekipage
Rally 4 st starter fördelat på 4 ekipage
Tävlingskommi én har under 2020 bestå av:
✔ Malou Jacobsson (SK)
✔ Marie Lind

IGP-kommittén
Under året har e arbete med SRSKs tävlingsbok genomförts och tävlingsboken kommer a ﬁnnas för
försäljning via SRSKs hemsida.
2020 blev e annorlunda år på många sä . Vi laddade för e år med tävlingar och mästerskap men många
tävlingar inklusive ISPU VM och SM ställdes in.
Vi får ändå glädjas åt a så många kom ut på tävlingsbanorna under dom få månaderna som det
anordnades tävlingar i Sverige.
Vårt mål för 2021 är a vi förhoppningsvis kan komma igång med träningar, läger och tävlingar men allt är
som sagt osäkert på grund av covid-19.

Draghundskommittén
Vårt mål för 2020 var a genomföra två RM (rasmästerskap), e på snö och e på barmark. Båda ﬁck
tyvärr ställas in, det första på grund av snöbrist och det andra på grund av covid-19 som ju har
inneburit a nästan all tävlingsverksamhet har lagts på is. De fåtalet tävlingar som kunnat
genomföras på barmark har ha startande från vår klubb vilket är kul a se, även om antalet
tävlande deltagare från klubben tyvärr minskat.
Våra mål för 2021 är a förhoppningsvis kunna genomföra både RM på snö och barmark men i
dagsläget är det mycket osäkert främst gällande RM på snö på grund av covid-19.

Lägerkommittén
Lägerledningen Riesenlägret
Sammansä ning
Sammankallande och kontaktperson Scouterna: Roﬀa Asplund
Registrerings- och ekonomiansvarig: Anita Angelryd
Tränings- och gruppledaransvarig: Kicki Thuring
Lägerak vitetsansvariga: Anders Jansson, Roﬀa Asplund, Micke Abrahamsson
Övriga funk oner:
Parkerings och husvagnsansvariga: Fyra personer
Gruppledare: Cirka 25 personer
PUB ansvariga: Två personer
Gruppledarfrukostansvarig: Två personer
Klipp- och trimansvarig: En person
Barn och ungdomsak vitetsansvariga: Tre personer
Utställningsträning och träningsutställningsansvarig: En ll två personer
Möten:
Kommi én har ha e ﬂertal telefonmöten och e gemensamt möte en fredag e ermiddag, lördag och
söndag i mars i Stockholm.
Utvärdering:
På grund av rådande omständigheter med coronavirusets utbredning och den pandemi som råder beslöt
lägerledningen, llsammans med Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelse, a ställa in det 37:e
Riesenlägret 2020. Vi har följt de rekommenda oner som folkhälsomyndigheten u ärdat för a minska
riskerna för spridning av viruset i Sverige. Vi hoppas kunna återuppta lägret 2021 om smi spridningen och
har redan påbörjat planeringen av lägret vecka 29 år 2021.
Roﬀa Asplund har i år e er 32 år som sammankallande och kontaktperson ll Kopparbos elsen bestämt
sig för a lämna Riesenlägerkommi en. Lägerkommi én kommer a bestå av Micke Abrahamsson, Anita
Angelryd, Anders Jansson och Kicki Thuring. Riesenlägerkommi én föreslår SRSKs styrelse a Micke
Abrahamsson väljs a ersä a Roﬀa.
Även fortsä ningsvis kommer lägret a präglas av a hela familjen ska vara lika välkomna och vi ska
erbjuda ak viteter och sysselsä ningar för alla.
Tidigare utvärderingar har visat a möjligheten a träna i grupp där man hjälper varandra har uppska ats
stort. Den goda stämningen och karaktären av familjeläger omnämns också.
Ekonomiskt u all
Omsä ning 0 kronor. Årets resultat 0 kronor

Slutord
Vi i lägerledningen är ledsna över a vara tvingade a ställa in 2020 års läger men kan så här i e erhand
konstatera a det var det enda rä a under rådande omständigheter. Vi har för avsikt a genomföra lägret
2021 förutsa a myndigheters restrik oner då llåter de a.
Lägerkommi én vill tacka alla medlemmar som planerade a komma ll lägret 2020 men som av
ovanstående skäl inte kunde komma ll Kopparbo. De allra ﬂesta har stö styrelsens och lägerledningens
beslut a ställa in lägret och hoppas på e ny läger 2021. Nu blickar vi framåt och hoppas snart få träﬀa
så många av SRSKs medlemmar som möjligt och a vi då llsammans får uppleva den glädje, inspira on
och goda stämning som råder under lägerveckan. Vi tycker det är vik gt a Riesenlägret fortsä er. Det
kanske kan betraktas som e varumärke för en sann riesenägare i Sverige? Det är i alla fall nästan häl en
av SRSKs medlemmar som beﬁnner sig på lägret.
Hörnefors datum 2021-02-09
Lägerkommi én Riesenlägret genom Roﬀa Asplund

Informationskommittén
Vi har arbetar vidare med mallar och annat, de a är e pågående arbete.
Vi har under året även arbetat med:
✔ Nyhetsbrev
utskickat två gånger med informa on kring föreningen och länkar ll hemsida. Skickat ll alla
medlemmar
✔ Facebook
Alla nyheter delas via Facebook och länkas ll hemsidan
✔ Hemsidan
Under året har vi ﬂy at LO Västs och LO Syds hemsidor ll samma serverplats som srsk.se. I
samband med de a har även de nya URL:erna implementerats.
De a innebär a säkerheten för alla har höjts, uppdateringar etc. nu är mer eﬀek va och vi
har kunnat skapa nya adresser ll RiV: riv.srsk.se och RiS: ris.srsk.se.
Arbetet med förbä ringar av hemsidor, struktur och innehåll etc. är pågående.
Informa onskommi én har under 2020 bestå av:
✔ Fredrik Holmberg
✔ Peter Lind
✔ Jenny Willman
✔ Marie Lind

Internationella Schnauzer Pinscher Unionen/ISPU
2020 ﬁrade den tyska specialklubben Pinscher-Schnauzer-Klub/PSK si 100 års jubileum. Med anledning av
de a var Tyskland utse som värdland för ISPUs delegatmöte, utställning samt VM i IGP och FH. På grund
av situa onen med covid-19 har inget av ISPUs planerade verksamhet 2020 kunnat genomföras.

Slutord
Styrelsen vill framföra si varma tack ll alla som på olika sä engagerar sig och hjälpt ll för Svenska
Riesenschnauzerklubben.
Tack vare stöd från Svenska Kennelklubben, Svenska Brukshundklubben, lokalområde, ak vitetsombud,
sektorer, kommi éer och enskilda medlemmar har årets verksamhet kunnat genomföras.
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