
  
 

 

 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

RIESEN I VÄST 

 

 

Risen i Väst anordnar en utvecklingsträff på Madam blå i Nossebro. 
Arbetsområden: Fokus på Riesen SM, verksamhetsberättelse & mål, 
diskussioner kring föregående år/ utfall etc, träningstaktik och moment. 
Styrelsemöte på söndagen för att kunna ta beslut.  
 

Fredag 
 

- Introduktion & uppstart  

- Inledande diskussioner kring styrelsearbetet under året och mot Riesen SM 2017 med 

tillhörande läger 

o Dela grupper/ ansvarsområden. Grov indelning fre-lör, slutgiltig på styrelsemöte 

under söndagen. 

o Läger Förslag 1 – ta bort frukost på läger. Full catering på mat. 

o Läger Förslag 2 – Träning: 

Tor: lydnad (eller lördag morgon) 

Fre: skog 

Lör (morgon) ”egen träning” alt. Lydnad 

Läger slut kl. 12:00 lördag 

o Riesen SM: Samlingstid lördag kl. 13:00 för SM 

o Mat – kolla med Tånga Hed och/ eller Vänga Kvarn om full catering. Grill lördag,  

o Riesendomare om möjligt, kolla upp möjligheter. 

o Se över tävlingsledare etc. inom styrelse och kontakter 

lördag 
 

- 08:00-09:00 Uppstart & Frukost 

- 10:00-13:00 Träning/ gå igenom träningsmoment för användning i  
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träning med medlemmar, för läger etc. Samtliga moment har visats, 

testats och diskuterats. Uppföljning under söndagens träning och 

vidare diskussioner under möten. 

- 15:00-16:00 Sammanfattning Fredagens utfall och diskussioner 

Riesen SM & Läger  

▪ Uppdelning i tydliga grupper/ ansvarsområden krävs 

- Förslag upplägg LÄGER 

▪ torsdag em16:00? – ut till skogen med ansvariga grenledare, Kjell ansvarig 

för banorna för RiV. 

▪ Uppstart torsdag kväll 

▪ Skogen fredag (heldag) 

▪ lördag 0800-1200 – Lydnadsträning 

- Upplägg RIESEN SM 

▪ fredag: heldag i ”skogen” med korvgrillning. Samling kl. 17:00 för 

funktionärer etc inför Riesen SM 

▪ lördag k 1300 : Möte funktionärer etc. inför invigning av Riesen SM & 

Tävlingslydnad  

▪ Kl: 15:00 Invigning & Tävlingslydnad 

▪ Ca 19:00 (beroende på lydnad) Grillarna tänds – Mat medhavd men vi 

äter tillsammans i Mässen 

▪ Söndag: IPO & Spår : IPO  

0700 – Samling & Lottning 

0800 - Skogen (IPO A) 

13:00 – Lydnad (IPO B & C) 

20:00 BANKETT / Middag 

▪ Måndag: Rapport & Sök 

0700 – Samling och Lottning 
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08:00 - Skogen 

13:00 – Lydnad  

16:00 - Prisceremoni & Avslutning 

- Planer etc: Fotbollsplaner, uppletande och talldungen kommer kosta pengar. Kenth har 

kollat och pris kommer kunna ges för hela evenemanget. Kenth följer upp.  

- Stege tillfrågas från Ulricehamns BHK. Övrigt hämtas från Herrljunga? Vi använder det vi 

kan från RiV, hopphinder kan hyras av Tånga Hed 

- Påminna redan nu för att boka rum och campingplatser till läger och Riesen SM. Ange ”vi 

tillhör Riesen SM”. Skapa information till Läger – ut så snart som möjligt (betalning till 

våren, slutet 25 ? mars) 

- DOMARE Bruks/ Lydnad: Tillfråga Riesenägare som är Domare om de kan ställa upp och 

döma när det inte tävlar. Affe, Lotta & Kjell B, Bosse N, Jörgen, Anders Ekholm etc. 

Distriktet kommer utse ändå, men fördel om det är Riesenägare. Kjell & Lotta B är stöd i 

hur detta sätts upp/ löses på bästa sätt. 

- Tävlingsledare Bruks: Förslag: Ingrid Svanström, Hans Jonasson, Lotta Augustsson (tf), 

Maud Tobiasson (tf), Anneli Skatt, Ulla Mattson (rapport), Kjerstin ? Elin Dela in efter t ex 

ngn som gillar lydnad.  

- Grenansvarig behövs: för alla bruksgrenar som fixar med folk, saker, plats och planering 

för ”sin” gren. Ingår tävlingsledare. 

- Information: Ordförande ser till att kontakta webbansvariga och styrelser för: RiV lägger 

ut förfrågan om hjälp under SM på: SRSK, RiV och SBLOs hemsidor och facebooksidor. 

Med tillhörande formulär. 

- MAT: Vänga Kvarn och/ Eller Tånga Hed för läger och bankett. Helcatering för båda 

middagarna (både läger & SM) Inköp blir Korv till torsdag och för skogen samt 

hamburgare/ korv för SM. Kaffe och mjölk, drickor etc. En person ansvarig 

- 16:00-16:30 Fika 

- 17:00-19:00 Fortsättning Riesen SM & Läger 
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Valberedningen leder diskussion/ mot 2017 

Tidigare diskuterade förslag fastställs att presentera under 

styrelsemötet på söndagen (se tidigare noteringar). 

- 19:00 Middag 

- 20:00-21:00 Sammanfattning dag 1 

söndag 
 

- 08:00-09:00 Frukost 

- 10:00-11:00 Uppstart & Sammanfattning: arbetsgruppens resultat 

Upppföljning av lördagens diskussioner och sammanfattning av vad som skall 

presenteras på styrelsemötet.  

Ämnen:  

• Hur arbetar vi med Mål och verksamhetsutveckling framåt? 

• Vårläger & Riesen SM:  

o Upplägg (draft),  

o grupper,  

o utmaningar kring marker för lydnad och IPO,  

o utmaningar kring funktionärer,  

o mat för läger samt bankett,  

o försäljning av hamburgare & korv?  

o Domare och tävlingsledare,  

o Information till medlemmar kring 1. Läger 2. Riesen SM 

- 11-13:00 Styrelsemöte med beslut kring helgens arbete &  

diskussioner – se separat protokoll. 

- 15:00-17:00 Träning: SM moment och inför kommande träningsdagar/  

läger etc.  
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