
SASK har det stora nöjet att välkomna medlemmar och 
rasintresserade till ett superspännande kvällsseminarium 

på Enköpings BK med ASCAs president

Ann B. DeChant
tisdagen den 15 maj, kl. 18.00–20.30

– en kväll om ASCA och aussiens exteriör!

Ann kommer till Europa för att döma en ASCA-utställning och gör även ett kort be-
sök i Sverige – vilket gav SASK möjlighet att hålla ett seminarium med henne! Ann är 
en fantastisk person som brinner för aussien och rasens framtid. Hon har varit aktiv i 
ASCA under mycket lång tid och har på nytt blivit vald till ASCAs president (ordföran-
de). Hon är också uppfödare och exteriördomare. Missa inte möjligheten att ta del av 
Anns stora engagemang och kunskap om både vår ras och moderklubb!

Preliminärt innehåll i stora drag:  
• Kort om ASCA och ASCAs historia.
•  ASCAs rasstandard jämfört med AKCs (dvs den rasstandard vi har).
•  Fokus exteriör. Exempelvis vilka tendenser som finns i USA. Om det finns trender att   
 oroa sig för. Hur exteriörkommittén arbetar för att styra i rätt riktning.
•  Genomgång av ASCAs exteriörbeskrivning (ingår som en del i MVA-titeln (Most Versatile  
 Aussie).
•  Förhoppningsvis en eller två exteriörbeskrivningar där Ann visar och berättar vad hon ser   
 under tiden hunden/hundarna beskrivs.
•  Hur ASCA jobbar med sitt meriteringsprogram med bl a HOF-titlarna (Hall of Fame), där   
 de extra uppmärksammar HOF och HOFX Kennels, HOF Sires och HOF Dams.
•  Avslutning med frågestund från ca kl. 20.00.
 
Seminariumet är öppet för alla som är intresserade av ASCA och rasen. SASK-med-
lemmar betalar 50 kr, icke-medlemmar 150 kr. Fika ingår. Vi minglar och bjuder på 
pizza-slices från kl. 17.30 för den som vill – meddela i anmälan!

u Anmäl dig snarast till ledamot2@sask.nu, dock senast 30 april! (Glöm inte att meddela om du 
vill ha pizza-slice.) Antalet platser är begränsade och anmälan bindande. Avgiften betalas till SASKs 
PG 25 08 71-1, så fort platsen är bekräftad. Vid frågor, kontakta Veronica Hagéus: 070-586 10 67.

    

För färdbeskrivning till Enköpings BK: www.enkopingsbk.se
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