Verksamhetsplan 2022 Dvärgschnauzerringen
Årsmöte
Årsmöte den 5 februari kl 11.30, digitalt via Zoom.
Planeringsmöten för styrelsen
Hålla ett fysiskt planerings-och styrelsemöte under 2022.
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 webbinarier inom angelägna ämnen. Under 2022 satsas lite extra på mentalitetsfrågor
såväl som att engagera intressanta föreläsare inom ex hälsa och exteriör. AK planerar även för
exteriörbeskrivningar under 2022.
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 Årets arbetande hund inom grenarna - Lydnad, Agility, Rallylydnad, Nosework, Freestyle,
Heelwork to Music, Bruks samt Viltspår.
Rallylydnad
Vi har för avsikt att arrangera officiella tävlingar rallylydnad i nybörjarklass.
Cupen
Arrangera Cupen i Västerås den 14-15 maj, förutom utställning också arbetande grenar i Lydnad,
Rallylydnad samt Agility. Kora BIW (Best In Work) som motsvarighet till utställningens BIS.

Aktiviteter
Vi avser att anordna ett läger med flera roliga aktiviteter under 2022. Mer information kommer
att finnas på hemsidan samt på Facebook under våren.
Aktivitetskommittén fortsätter sitt arbete med att uppmärksamma de som tränar och tävlar med
sina dvärgschnauzrar, tex genom uppmärksamhet på hemsida och Facebook. Aktivitetskommittén
kommer att fortsätta att stimulera nya idéer till aktiviteter och har som mål att även under 2022
skapa möjligheter, inspiration och motivation för glädjen med en arbetande dvärgschnauzer, för
att profilera Dvärgschnauzerringen på bästa sätt.
Vi har för avsikt att fortsätta att driva Trickhund i alla fyra nivåerna samt uppmärksamma
uppfödarna genom kennelligan, bedöma alla filmer, skicka ut diplom samt uppdatera listor.
PR
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.
Mentalitet
BPH kommer att arrangeras varje år den 1 maj i Vänersborg.
Webbinarier
P g a osäkerhet hur det blir med restriktioner för att träffas kommer vi att planera för webbinarier
inom olika ämnen. Vi kommer att satsa lite extra på mentalitet under 2022 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.
Medlemsblad
Vi planerar för tre nummer av medlemsbladet under 2022.

