
  
 

 

 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

RIESEN I VÄST 
 

 

Riesen i Väst är en del av Svenska Riesenschnauzerklubben och 
vi är en av de absolut mest aktiva Rasklubbarna inom SKK/SBK. 
 

 

Beskrivning av verksamheten 
Under året har vi två träningsläger, ett på våren och ett på hösten. Dessa har kring 80 

deltagare varje gång med aktiva och köpstarka medlemmar från hela landet och även 

med Norska deltagare.  

 

Under lägren har vi bland annat lotterier och tävlingar som är en bra exponering av 

era produkter eller tjänster. Förutom detta har vi en aktiv facebook grupp och hemsida 

där vi kan exponera er på ett bra sätt.  

 

Vi har även under 2017 hand om Riesen SM, vårt rasmästerskap, dit vi väntar ca 30-

40 tävlande och minst lika många besökare till eventet. Detta är på Tånga Hed i 

samband med vårt vårläger. 

 

Förutom ovan har vi under året ett antal aktiviteter som träningsdagar med 

medlemmar i allt från lydnadsträning till bruksträning samt är ansvariga för SRSKs 

monter på rastorget under My Dog. 

Lite fakta 
Riesenivast.se  33 372 träffar 

Srsk.se   46 127 träffar 

Facebook grupp  272 medlemmar 

Läger   ca 80 deltagare/ läger 

 



  
 

 

 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

RIESEN I VÄST 
 

 

Sponsring 
 

Paket 1 
Pengar eller saker till värde av 5.000 SEK eller mer till Läger + Riesen SM 

 

Ni får: 

• Er logga tryckt på T-Shirt eller tröja,  

beroende av vad som är valt plagg för ledare och eller personal 

• Er logga på en stripe som hänger i samlingslokalen där alla äter etc 

• Er logga på alla inbjudningar, PM och annat som skickas ut 

• Er logga på startsidan på SRSK.se med länk till er hemsida 

• Er logga på startsidan på Riesenivast.se med länk till er hemsida 

• Er logga på vår facebook grupp  

• Loggan visad i andra aktiviteter som träningsdagar etc på Facebook och hemsida 

• Vid stor sponsring kan vi även diskutera möjligheten att exponera er under My Dog i 

Göteborg, som ju är en internationell mässa för hund.  

Detta behövs dock pratas igenom separat och tillsammans med styrelsen för SRSK  
 

Paket 2 
Pengar eller saker till värde av 2.500 SEK eller mer till Läger + Riesen SM 

 

Ni får: 

• Er logga på en stripe som hänger i samlingslokalen där alla äter etc 

• Er logga på alla inbjudningar, PM och annat som skickas ut 

• Er logga på läger/ Riesen SM sidor på SRSK.se med länk till er hemsida 

• Er logga på läger/ Riesen SM sidor på Riesenivast.se med länk till er hemsida 

• Er logga på vår facebook grupp  
 

Paket 3 
Pengar eller saker till värde av 1.000 SEK till Läger + Riesen SM 

 

Ni får: 

• Er logga på en stripe som hänger i samlingslokalen där alla äter etc 

• Er logga på alla inbjudningar, PM och annat som skickas ut 

• Er logga på läger/ Riesen SM sidor på Riesenivast.se med länk till er hemsida 

• Er logga på vår facebook grupp  
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