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1. Avelskommitten  

Avelskommitténs verksamhetsplan för 2018 är att anordna medlemsmöte våren 2018 och 

uppfödarmöte hösten 2018. Kommittén ska skicka ut en enkät för att kunna revidera RAS under 

2019. Det finns en mall till enkät hos SKK/ avel och hälsa som avelskommittén kommer att utgå 

ifrån.  

2. Ronden 

Under 2018 kommer Schnauzerringens inofficiella utställning Ronden att genomföras igen.  

Den 11maj 2018 på Vilsta Camping i Eskilstuna under Kristihimmelsfärd. Vi har valt att lägga den i 

Eskilstuna tillsammans med de övriga rasklubbarna i SSPK och tillsammans med SSPK som har sin 

utställning den 10maj.   

Varmt välkomna till en härlig dag. 

Tack för ett trevligt 2017 och välkomna till ett trevligt 2018 

Hälsningar Ida och Sofia  

3. Uppfödarlistan 

Uppfödarlistan på Schnauzerringen hemsida uppdateras under hela året av webmaster. Listan 

fungerar som en reklamplats för uppfödare och en informationssida för intresserade blivande 

valpköpare. Styrelsen och valpförmedlare hänvisar till uppfödarlistans kennlar. 

4. Ökad medlemsservice 

Under 2018 satsar Schnauzerringen på att fördjupa servicen till alla medlemmar i Schnauzerringen. 

• Vi skapar en lista för de medlemmar som vill erbjuda sin hane till avel. Att stå på listan är 

avgiftsfritt för medlemmar under 2018 

• Medlemmar i Schnauzerringen efterfrågar uppgifter om trimmare och trimkurser. Vi erbjuder 

trimmare och trimkursanordnare att utan kostnad 2018 annonsera på hemsidan och i 

Schnauzerbladet 

• Vi undersöker intresset för att anordna ett schnauzerläger under 2018 

• Vi påminner i Schnauzerbladet om möjligheten att söka bidrag för medlemsaktiviteter under 

2018 

• Vi tar fram ett trimkitt för vardagstrimning. Detta kitt erbjuds medlemmar i Schnauzerringen till 

ett reducerat pris av vår sponsor Brattpets 

• Vi planerar att under 2018 genomföra några medlemsmöten med aktuella ämnen 
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5. 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!  Här finns alla möjligheter att ”visa upp” sin 
schnauzer i såväl vardags- som tävlingslivet, ställa frågor eller diskutera olika ämnen.  
 
Schnauzerbladet:  
För 2018 är det fortsatt planerat med fyra nummer per år. För det första numret i mars, ska vi ha 

tema fästingmedel, för numret i juni kan det eventuellt bli tema Resa med schnauzer. Teman för de 

övriga två numren på höstkanten är i skrivande stund inte påtänkta, där är det redaktörens och 

styrelsens arbete att vara öronen utåt för att fånga upp eventuella relevanta och intressanta teman.  

En tanke är att göra tidningen mer interaktiv, alltså att läsaren direkt genom att trycka på en länk 

kommer till den sida som läsaren hänvisas till. Vi behöver också arbeta för att fler medlemmar är 

med och författar texter.  

Emma Söderblom, redaktör för Schnauzerbladet. 
 
6. Årets hund  
 
Schnauzerringens egen Årets hundtävling fortsätter givetvis även under 2018.  Där man tävlar mot 
andra schnauzrar i olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och utställning m.m.  
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