Verksamhetsplan 2021 Dvärgschnauzerringen
Årsmöte
Digitalt förenklat årsmöte i SKKs regi den 21 februari.
Planeringsmöten för styrelsen
Hålla ett fysiskt planerings-och styrelsemöte under andra delen av 2021.
Medlems-och uppfödarmöten
Arrangera medlems-och uppfödarmöte i mån av behov och möjlighet.
Avelskommittén (AK) kommer även fortsättningsvis arbeta med angelägna avelsfrågor efter inspel
från medlemmar samt övriga omvärlden, som berör rasen. På grund av Covid – 19 restriktioner
planeras webinarier inom angelägna ämnen. Under 2021 satsas lite extra på mentalitets frågor
såväl som engagera intressanta föreläsare inom ex hälsa och exteriör. AK planerar även för
exteriörbeskrivningar under 2021.
Lokalombuden
Motivera och inspirera lokalombuden att ordna fler aktiviteter som promenader, ”Prova-på”
dagar, och gemensamma träningar.
Årets Hund
Uppmärksamma och belöna de som är aktiva och tävlar genom att kora Årets Utställningshund
samt Åres arbetande hund inom grenarna - Lydnad, Agility, Rallylydnad, Nosework, Freestyle,
Heelwork to Music, Bruks samt Viltspår.
Rallylydnad
Rallylydnaden skall arrangera ytterligare officiella tävlingar med dubbla klasser i Nybörjare och
Mästare som kommer hållas i september i Södertälje, som även kommer ge ungdomar
möjligheten att kvala in till Agria Cup Finalerna som går på Stockholms Hundmässa i december.
Utbilda funktionärer i Rallylydnad
Cupen
Arrangera Cupen i Västerås den 25-26 september.
Arrangera arbetande grenar i Lydnad, Rallylydnad samt Agility. Kora BIW (Best In Work) som
motsvarighet till utställningens BIS.

Aktiviteter
Arrangera ett sommarläger med flera roliga aktiviteter i Nyköping.
Erbjuda träffar för träning och prova-på dagar i olika delar av landet.
Erbjuda en helg i brukslydnad som ska vara inriktad på Spår o Sök som är inplanerad under våren
2021 i Skinnskatteberg.
Aktivitetskommittén fortsätter sitt arbete med att uppmärksamma de som tränar och tävlar med
sina dvärgschnauzers, tex genom uppmärksamhet på hemsida och Facebook.
Aktivitetskommittén bidrar fortsatt till att stimulera nya idéer och har målet att även under 2021
skapa möjligheter, inspiration och motivation för glädjen med en arbetande dvärgschnauzer, för
att profilera Dvärgschnauzerringen på bästa sätt.
Fortsätta att driva Trickhund i alla fyra nivåerna samt uppmärksamma uppfödarna genom
kennelligan. Bedöma alla filmer, skicka ut diplom samt uppdatera listor.
Att även detta året ha en adventskalender för våra medlemmar med lite lättare utmaningar som
presenteras online med Julklappsutdelning i mellandagarna.
PR
Fortsätta ha en snygg monter på rastorget med goda representanter för rasen på Stockholms
Hundmässa.
Utbildning
Utbilda aktiva inom fler områden för möjligheten att erbjuda ett större utbud av träningar och
tävlingar i Dvärgschnauzerringens regi.
Avel
Avelskommittén kommer även fortsättningsvis arbeta med avelsfrågor som kommer upp, både
från medlemmar och övriga omvärlden, som berör vår ras.
Webbinarier
P g a restriktioner för att träffas kommer vi att planera för webbinarier inom olika ämnen. Vi
kommer att satsa lite extra på mentalitet under 2021 men även undersöka möjligheter att
engagera intressanta föreläsare inom andra ämnen såsom hälsa och exteriör.
Exteriörbeskrivningar
Vi har även planerat att arrangera exteriörbeskrivningar under året.

