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Verksamhetsplan 2021 för Schnauzerringen.
Vi kommer under en stor del av året att påverkas av pandemin, varför vi i första
hand får planera för aktiviteter som är ”coronasäkra”.

Avelskommittén

Verksamhetsplanen för 2021 är att anordna ett fysiskt uppfödarmöte när så är
möjligt, att anordna digitala uppfödarmöten samt bevaka utvecklingen av HD,
MH och BPH. Vid uppfödarmöten avser vi att belysa någon viktig avelsfråga och
det kommer också att ges god tid för att diskutera aktuella uppfödarfrågor.
Avelskommittén: Margareta Delborn, Carola Selin Sabel, Karin Åström

Utställningsgruppen

Vår utställning, Ronden har inte kunnat planeras. Det finns däremot bättre möjligheter att kunna genomföra exteriörbedömningar längre fram på året. Planen är att
försöka genomföra 4 exteriörbedömningar, som är geografiskt sprida över landet.
Utställningsgruppen: Ida Björklund, Martin Eriksson, Jonny Strömberg och
Monica Johansson

Uppfödarlistan

Uppfödarlistan på Schnauzerringens hemsida uppdateras under hela året av webmaster. Listan fungerar som en reklamplats för uppfödare och en informationssida för intresserade blivande valpköpare. Styrelse och valpförmedlare hänvisar till
uppfödarlistans kennlar.

Årets hund

Schnauzerringens egen Årets hundtävling är inställd även för 2021 men fortsätter
givetvis under 2022. Där tävlar man mot andra schnauzrar i olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och utställning m.m. Utställningsmeriter från 2020 kommer
inte att räknas in i resultatet däremot kommer titlar samt mentaltester och mentalbeskrivningar från 2020 och 2021 att räknas in.
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Medlemsservice

Under 2021 fortsätter Schnauzerringen att utveckla servicen till alla medlemmar i
Schnauzerringen.
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Genom vår nya styrelseportal Reduca kommer vi att fortsätt förmedla information till våra medlemmar genom e-postutskick.
Vi behåller listan för de som vill erbjuda sin hane till avel. Att ha sin hanhund på
listan ska vara gratis för medlem i Schnauzerringen. Övriga ska betala 150 kr.
Medlemmar i Schnauzerringen efterfrågar uppgifter om trimmare och trimkurser. Vi erbjuder trimmare och trimkursanordnare att annonsera på hemsidan
och i Schnauzerbladet. Inga krav på medlemskap i Schnauzerringen ställs.
Vi kommer också att fortsätta med digitala trimträffar och ”trim along” där vi
kan jobba med våra egna hundar och samtidigt vara uppkopplade digitalt.
Vi planerar att anordna schnauzerläger under 2021 om pandemin tillåter detta.
Vi påminner i Schnauzerbladet om möjligheten att söka bidrag för medlemsaktiviteter under 2021.
Vi arbetar vidare med sponsorer för att bland annat kunna erbjuda medlemmar
rabatter.
Vi planerar att under 2021 genomföra digitala medlemsmöten med aktuella
ämnen och eventuellt fysiska möten om så är möjligt.
Vi sponsrar uppfödare på uppfödarlistan med 100:- när de under 2021ger ett
gåvomedlemskap till nyblivna schnauzerägare.
Vi påminner uppfödare och anordnare av aktiviteter om Infobladet som kan
skrivas ut från hemsida.
Vi avser att sponsra BPH, MH och MT för medlemmar med 300:-.
Vi avser att sponsra HD-röntgen för medlemmar med 500:-.
Vi erbjuder omläsning hos HD-Zentrale av röntgenresultat. Kostnaden för detta är
300:-. Resultatet är officiellt enligt FCI:s statuter, men registreras fn inte av SKK.

SSPK och SKK

Styrelsen avser att vara mer aktiv inom Schnauzer- Pinscherklubben (SSPK) och
Svenska Kennelklubben (SKK) för att kunna påverka för oss viktiga frågor. En sådan
är att kunna utnyttja de uppgifter som finns i SKKs databas på ett bättre sätt för
analys av HD-resultat och mentalbeskrivningar. Vi kommer också att medverka till
att utöka möjligheterna till MH, MT och exteriörbeskrivningar inom SSPK.
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Hemsida och Facebook

Hemsidan schnauzerringen.se och Facebooksidan Schnauzerringen bra sätt informera om vår ras och verksamhet. På hemsidan kommer en medlemssektion att
skapas där medlemmarna kommer att kunna finna protokoll och annan information, som bara gäller betalande medlemmar. I Facebook-gruppen Schnauzerringen
Forum har alla schnauzerintresserade möjlighet att komma till tals. Gruppen har
blivit omåttligt populär och här finns alla möjligheter att visa upp sin schnauzer i
såväl vardags- som tävlingslivet, ställa frågor eller diskutera olika ämnen. Gruppen
har idag över 2000 medlemmar. För aktiviteter kan våra kanaler utnyttjas vid annonsering. Skicka underlag till webbmaster@schnauzerringen.se om hundpromenader eller andra aktiviteter.
Genom vår nya styrelseportal ”Reduca” har vi möjlighet att skicka ut e-post- och
SMS-meddelande till våra medlemmar. Denna möjlighet kommer att utnyttjas för
t ex att skicka ut de informationsblad, som vi planerar att ta fram efter varje styrelsemöte och för att skicka kallelser till medlemsaktiviteter.

Schnauzerbladet

Under 2021 är Schnauzerbladet planerat att komma ut med fyra nummer. Det
kommer att läggas ut länkar på Facebook samt på vår egen och SSPKs hemsida.
Vi sänder även ut länk via centralt nyhetsbrev till betalande medlemmar.
Den nya redaktionen har ambitionen att öka antalet läsare genom olika marknadsaktiviteter och en hög kvalité på tidningen. Tidningen kommer att spegla aktuella
teman förutom de fasta rubrikerna. Ett mål är att vi ska få fler att bidraga med
text- och bildmaterial. Inget ämne är för stort eller för litet att ta upp.
Det finns också en ambition om ett ökat samarbete med sponsorerna 2021, genom
paketlösningar med annonser i Schnauzerbladet och genom att de erbjuder medlemsrabatter.
Camilla Skoglund, Projektledare och samordnare av sponsring
Emma Svensson, Grafisk designer
Jan Hockart, Ansvarig utgivare

Sponsor
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