
 

Verksamhetsplan 2017 för Schnauzerringen 

 

 
 
 
 

Schnauzerringens 
 

Verksamhetsplan  
 

för 
 

2017



 

Verksamhetsplan 2017 för Schnauzerringen 

 
 Verksamhetsplan 2017 för Schnauzerringen  

 
1. Avelskommitten  
 

Avelskommitténs verksamhetsplan för 2017 är att anordna uppfödarmöte vår och höst, samt 

förankra 2016 års utvärdering i RAS hos schnauzerringens medlemmar.  

 
 
2. RONDEN  

 
Är planerad till Söndagen 14 Maj 2017 i Eskilstuna. Vi genomför vår egen schnauzerutställning, men 
inom ramen för ett samarrangemang i SSPK. På den gemensamma delen finns bl a agility, lydnad 
och rallylydnad.   
 
 
3. Uppfödarlistan  
 
F.o.m  2016 administrerar rasklubben själv uppfödarlistan. Den har tidigare administrerats av SSPK. 
 
4. MH  
Styrelsen föreslår att fler hundägare genomför MH/ BPH med sina hundar. Då kan eventuella 
förändringar i rasens mentala utveckling kontrolleras av Schnauzerringen och/eller SSPK. Därför har 
styrelsen beslutat att subventionera deltagande i MH eller BPH med 300 kr under 2017 
 
5. Höftledsröntgen  

 
Vi fortsätter uppmuntra såväl valpköpare som uppfödare att genomföra höftledsröntgen på sina 
hundar. Det kompletterar MH och hälsoenkät och är en del i att hålla koll på rasens mentala och 
fysiska utveckling. Under 2016 subventionerar schnauzerringen HD- röntgen med 500 kr. 23 
personer valde att söka subvention för röntgen och sammanlagt 49 röntgade sin hund under 2016.  
 
6. Aktiviteter  
 
Ett samarbete med övriga rasklubbar inom SSPK har inletts och bl a föredrag har genomförts på 
olika platser i landet.  
Detta önskar vi fortsätta med och utveckla under kommande år.  
De ”spontangrupper” som bildats i olika delar av landet, gynnar våra schnauzrar med kontakter på 
hemmaplan med andra hundägare.  
Promenadgrupper mm kan också söka bidrag till (del av) kostnaden för t ex lokalhyra.  
Stora avstånd inom landet gör att det blir ”svårt” att tillgodose alla medlemmar, varför samverkan 
med övriga rasklubbar är att rekommendera.  
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7. Medlemsvärvning 
 
Styrelsen har beslutat att även under år 2017 brevledes skicka ut info om schnauzerringen samt 
dess verksamhet till nyblivna schnauzerägare som inte gått med i klubben.  

 

8. Hemsidan och Facebook 
  

 Hemsidan är ett ypperligt sätt att få ut snabb information. Dock når vi inte alla medlemmar den 

vägen, eftersom alla inte har tillgång till internet.  
 
Skicka gärna underlag till webbmaster@schnauzerringen.se om hundpromenader  
eller andra aktiviteter, resultat mm 
  
 Facebook har också också blivit omåttligt populärt! Ett fåtal bilder/trådar har tagits bort pga tonen i 
inläggen varit oacceptabel eller huvudmotivet på bilder varit dvärgschnauzer. Här finns alla 
möjligheter att ”visa upp” sin schnauzer i såväl vardags- som tävlingslivet, ställa frågor eller diskutera 
olika ämnen.  
Schnauzerbladet: Vi kommer även att ge ut vår egen webbtidning ”schnauzerbladet” 4 gånger 
under året. Material som ni vill ha med i tidningen skickas till vår redaktör Emma Söderblom på meil 
redaktor@schnauzerringen.se 
 
9. Årets hund  
 
Schnauzerringens egen Årets hundtävling fortsätter givetvis även under 2017.  Där man tävlar mot 
andra schnauzrar i olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och utställning m.m.  
 


