Verksamhetsplan 2015
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för Schnauzerringen

1. RAS
En hälsoenkät genomförts har under 2014. Avelskommittén har sammanställt svaren
och kommer att redovisa till SSPK.
Eventuellt kan detta rendera åtgärder och rekommendationer till avelsarbetet.
Styrelsen framhåller vikten att höftledsröntga alla hundar samt rekommenderar även
hundägarna att genomföra MH (Mentalbeskrivning Hund).
2. En dag med schnauzer
Planeras till hösten 2015 och för att låta hundägare prova på olika aktiviteter med
sina schnauzrar. Flera förslag på innehåll finns, men vi ser fram emot ännu fler
förslag. Det är också ett bra tillfälle för medlemmar att träffas.
Platsen varierar i landet, för att tillgodose så många medlemmar som möjligt.
Mer detaljerad information kommer i Notisbladet, på hemsidan och FB-gruppen.
3. RONDEN
Är redan planerad till lördagen 23 maj i VADSTENA. Vi genomför vår egen
schnauzerutställning, men inom ramen för ett samarrangemang i SSPK. På den
gemensamma delen finns bl a agility, lydnad och rallylydnad. En gemensam middag
ordnas på lördag kväll.
4. Grillning
I samband med några av SSPK’s utställningar har grillning genomförts, vilket har
uppskattats av deltagarna. Vid några av årets utställningar planeras fler medlemsgrillningar och de ska annonseras i förväg.
5. 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. Förslag på ämnen
finns: ”Hundens sjukdomar”, kloklippning, pälsvårdskurser (både vardag och
utställning). Fler förslag mottages tacksamt.
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.
6. Tävlingar
Intentionen att påbörja tävlingsverksamhet ligger kvar. Det finns flera intressen om att
genomföra schnauzertävlingar inom olika grenar.
7. Uppfödarmöten
För att gynna vår ras, och stärka uppfödarna i sin verksamhet, planeras (minst) ett
uppfödarmöte under året, helst två: vår och höst.
Flera kennlar deltog inte på uppfödarmötet hösten 2014. Styrelsen önskar ett bättre
samarbete med uppfödarna.

8. MH (Mentalbeskrivning Hund)
Styrelsen föreslår att fler hundägare genomför MH med sina hundar. Då kan
eventuella förändringar i rasens mentala utveckling kontrolleras av Schnauzerringen
och/eller SSPK.
9. 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.
10. 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.
11. Årets hund
Införs under 2015 i schnauzerringen där man tävlar mot andra schnauzrar i
olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och utställning m.m.

Utöver ovanstående har styrelsen idéer om nedanstående:
-

Lokalombud: promenadgrupper/motsv har genomfört egen verksamhet under 2014 och vi
önskar fortsätta detta samarbete. Schnauzergruppernas aktiviteter har annonserats även på
Schnauzerringens FB-grupp och, förhoppningsvis, nått fler medlemmar.
Vi vill gärna utveckla detta samarbete ännu mer, för att få aktiviteter i hela landet.

-

Aktivitets- och Rallylydnadssektioner: där måste arbetet återupptas, då flera med-

lemmar blivit sjuka och inte kunnat fullfölja sitt åtagande
-

Schnauzerfond för avel och marknadsföring: här har det inte hänt något det senaste

året, men idén finns kvar

