
Svenska australian shepherdklubben (SASK) är 
mycket stolt över att några av Sveriges mest kom-
petenta och engagerade föreläsare inom respektive 
område håller i dagarna, två av dem på varje ort.

Owe Andersson är både mentalbeskrivare (för MH) 
och mentaltestdomare (för MT) och är en av de 
personer som dömer flest hundar i landet! Owe har 
lång, praktisk erfarenhet och brinner för hundars 
mentalitet.

Sandra Wesa är en av klubbens exteriörbeskrivare 
som sedan 2008 föder upp rasen i liten skala och har 
bl.a. ett brinnande intresse för att bibehålla rasens 
sunda exteriör. 

Anne-Chaterine ”Ankan” Edoff är en profil i 
hundsverige då hon både är exteriördomare- och 
beskrivare, tidigare MH och MT domare och en ofta 
anlitad föreläsare. 

Ingrid Tapper är känd för många. Etolog, författare, 
föreläsare och delaktig i flera projekt inom SBK som 
rör mentalitet, senast valpbeskrivningen. Ingrid är 
även utbildad Lärare i hundtjänst, MH-beskrivare 
och MT- domare. Har själv rasen. 

TIDER 
09.30  Fika till självkostnadspris
10.00  Föreläsning och fakta om rasens mentalitet
12.30  Kort presentation om rasens exteriör
13.00 Lunch till självkostnadspris
14.00  Vi diskuterar och ev. praktiserar rasens 
mentalitet och de som anmält sina hundar (via 
SBK-tävling) till exteriörbeskrivning gör det.
15.00  Fikapaus och fortsatta diskussioner.
17.00  Vi avrundar

KOSTNAD
Medlemmar går kostnadsfritt (men om platsen inte 
avbokas senast dagen före arrangemanget måste 
vi debitera 250 kr). Icke medlemmar betalar 250 kr. 
OBS! Fika och lunch är till självkostnadspris oavsett 
om man är medlem eller ej. Betalas kontant på plats.

Anmälan görs senast en månad före aktuell dag (se 
nedan). Begränsat antal platser. Bekräftelse om plats 
meddelas senast en vecka efter anmälningstiden gått 
ut. Medlemmar har förtur. Ska du exteriörbeskriva 
din hund måste anmälan göras via SBK-tävling, där 
övrig information framgår. 

FÖLJANDE ORTER KAN DU ANMÄLA DIG TILL:
• Lilla Edet Bk 10 mars – sista anmälan 10 feb.
• Värnamo Bk 17 mars – sista anmälan 17 feb.
• Danderyd/Täby Bk 7 april – sista anmälan 7 mars.
• Boden Bk 27 maj – sista anmälan 27 april.

För vägbeskrivning gå in på respektive klubbs hem-
sida.

Anmäl dig via mail: mental@sask.nu. Uppge namn + 
ort du vill komma till samt medlemsnummer alterna-
tivt ”icke medlem”. Beloppet för icke medlem sätts 
in på SASKs PG 25 08 71-1 efter bekräftelse om plats. 

Varmt välkomna!

Vi välkomnar alla som är intresserade av rasen att komma till de ras-
exklusiva dagar vi arrangerar med information och senaste fakta om 
rasens mentalitet och exteriör! Du kommer få möjlighet att ställa frågor 
och lära dig mer om vad vi gemensamt kan göra för att bibehålla 
aussien som en sund och frisk vall- och brukshundras. 

Missa inte våra rasexklusiva 
MENTAL- OCH EXTERIÖRDAGAR!

Exteriör-
beskriv din hund 

dessa dagar! 
Anmäl på 

SBK-tävling.
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