Schnauzerringens
Verksamhetsplan
för
2019

Verksamhetsplan 2019 för Schnauzerringen

Verksamhetsplan 2019 för Schnauzerringen
1. Avelskommitten
Verksamhetsplanen för 2019 är att anordna ett uppfödarmöte vår eller höst och
huvudarbetet blir att analysera och sammanställa enkät och RAS dokumentet.
Avelskommittén
Carola Selin Sabel, Karin Åström, Margareta Delborn, Reneé Östrand
2. Ronden
VERKSAMHETS PLAN RONDEN 2019
Lördagen den 31 augusti 2019 kommer Schnauzerringen genomföra sin Inofficiella
utställning i Eskilstuna på Vilsta Sportfält. Alla Specialklubbarna inom SSPK kommer att ha
sina egna utställningar under dagen. Dvärgschnauzerringen kommer även att ha tävlingar
inom Rally, Lydnad och Agillity för alla raser.
Söndagen 1 september kommer SSPK ha sin utställning på Vilsta Sportfält.
Det som kommer att vara nytt för 2019 är att Leonberger, Newfoundland och Landseer
klubben kommer att ha Vattentävlingar och utställning under helgen så även det kommer
man att kunna spana in.
Vi kommer att annonsera om detta på Hemsidan, Facebook och Schnauzerbladet det
kommer även att göras ett evenemang om det på Facebook.
Hoppas att vi ses och får en trevlig dag tillsammans
Hälsningar
utställningsgruppen
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.
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4. Ökad medlemsservice
Under 2019 fortsätter Schnauzerringen att förbättra servicen till alla medlemmar i
Schnauzerringen.
•

•

•
•
•
•
•
•

Vi behåller listan för de som vill erbjuda sin hane till avel. En avgift tas ut för att stå på
hanhundslistan, reducerad avgift för uppfödare som även finns med på
uppfödarlistan. Inga krav på medlemskap i Schnauzerringen ställs (punkten
diskuteras på mötet den 9 januari)
Medlemmar i Schnauzerringen efterfrågar uppgifter om trimmare och trimkurser. Vi
erbjuder trimmare och trimkursanordnare att annonsera på hemsidan och i
Schnauzerbladet. En avgift tas ut. Inga krav på medlemskap i Schnauzerringen ställs
Vi undersöker intresset för att anordna ännu ett schnauzerläger under 2019
Vi påminner i Schnauzerbladet om möjligheten att söka bidrag för medlemsaktiviteter
under 2019
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 2019 genomföra några medlemsmöten med aktuella ämnen
Vi sponsrar uppfödare på uppfödarlistan när de under 2019 ger ett gåvomedlemskap
till nyblivna schnauzerägare
Vi påminner uppfödare och anordnare av aktiviteter om Infobladet som kan skrivas ut
från hemsida

5. Hemsidan och Facebook
Hemsidan är ett ypperligt sätt att få ut snabb information.
Skicka gärna underlag till webbmaster@schnauzerringen.se om hundpromenader
eller andra aktiviteter, resultat mm
Facebook har 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 2019 är det fortsatt planerat med minst fyra nummer per år men målet är en gång per
månad. Teman för de kommande numren 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 ämnen.
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.
Caroline Molin, redaktör för Schnauzerbladet.
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6. Årets hund
Schnauzerringens egen Årets hundtävling fortsätter givetvis även under 2019. Där man
tävlar mot andra schnauzrar i olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och utställning
m.m.
Våra sponsorer

Hundgott.se
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