
   
 
 SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
 RIESEN I VÄST 
	
	

VERKSAMHETSPLAN 2016 
 

• Informera om våra aktiviteter via srsk.se, på riesenivast.se samt Facebook, samt 

verka för att aktivt förbättra kommunikationen till medlemmar och andra intressenter 

av vår verksamhet 

• Utveckla våra läger med nya aktiviteter och fortsätta satsningen på aktiviteter mellan 

lägren. 

• I samarbete med Studiefrämjandet anordna vår och höstläger med bruks och 

lydnadsinriktning och endagars aktiviteter i lydnad, spår, rapport, sök och räddning för 

intresserade medlemmar i syfte att stimulera flera att ge sig ut på tävlingsbanan. I 

anslutning till lägren anordna medlemsmöten. 

• Undersöka möjligheten att åter kunna ha officiella (eller inofficiella) utställningar  

• Utställningsansvarig i RiV  - tillfråga medlemmar om någon kan och vill ta den 

vakanta platsen som ansvarig och drivande för att åter aktivera utsällningssidan. 

• Fortsätta arbetet med SRSK: kommunikationsplan. 

• Stödja exteriörsbeskrivningar för rasen. 

• MH & MT – undersöka möjligheten att kunna hålla MT &/ eller MH för 

Riesenschnauzer i RiV för SRSK tillsammans med Brukshundsklubbar i distriktet 

• Stimulera nya riesenägare att bli medlemmar. 

  



   
 
 SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
 RIESEN I VÄST 
	
	
 

INRIKTNING AV VERKSAMHETEN 2017 
 

• Informera om våra aktiviteter på srsk.se, på riesenivast.se samt Facebook.  

• Verka för att aktivt för att ständigt förbättra kommunikationen till medlemmar 

och andra intressenter av vår verksamhet 

• Utveckla våra läger med nya aktiviteter  

• Aktiviteter mellan lägren skall fortsatt satsas på och utvecklas 

• I samarbete med Studiefrämjandet anordna vår och höstläger med bruks och 

lydnadsinriktning och endagars aktiviteter i lydnad, spår, rapport, sök, och räddning 

för intresserade medlemmar i syfte att stimulera flera att ge sig ut på tävlingsbanan. I 

anslutning till lägren anordna medlemsmöten. 

• Kunna hålla, alternativt aktivt planera för, officiella (eller inofficiella) utställningar 

under RiV / SRSK för rasen 

• Komplettera inköp av ”grupp” paket för lydnad, valp, sök, rapport, räddning, spår 

etc. till läger och träningstillfällen som anordnas av RiV 

• Medverka med rasmonter på SKKs utställning, My Dog i Göteborg 2017 

• Stödja exteriörsbeskrivningar för rasen.  

• Överse möjligheten att anordna dedikerade MH och – eller MT för rasen 

tillsammans med någon brukshundsklubb 

• Stimulera nya riesenägare att bli medlemmar. 

• Arbeta vidare med sponsorer, brukshundsklubbar och andra samarbeten för att 

stärka klubben och ge stabilitet samt ännu bättre förutsättningar på såväl kort som lång 

sikt. 


