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Svenska Australian Shepherdklubben, SASK 
Verksamhetsberättelse 2015 
Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande 
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. 
 
Styrelse 
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning: 
Ordförande: Jeanette Forssman 
Vice ordförande: Veronica Hagéus 
Sekreterare: Cari Hansson 
Kassör: Maria Romner (fd Jönsson) 
Ledamot: Emma Sandfjord 
Ledamot: Per Edorson 
Ledamot: Åsah Holmqvist 
Suppleant: Christina Holmqvist 
Suppleant: Emma Farhang 
 
Revisorer 
Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. 
Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. 
 
Valberedning 
Nina Mellfors (sammankallande), Ingrid Wigur och Catharina Langmyr Kempe. 
 
1. Årsmöte och styrelsemöten 
Utöver årsmötet den 8 mars på Norrköping BK har styrelsen har haft 9 protokollförda 
styrelsemöten under året. Mellan sammanträdena har kontakt upprätthållits via telefon och  
e-post. 
 
2. Medlemsstatistik 
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2015 var 749 st, med medlemskap enligt följande: 
Ordinarie 636 
Familjemedlem 23 
Ungdom 87 
Utlandsmedlem 1 
Hedersmedlem 2 
 Jämfört med 31/12 2014 har antalet medlemmar ökat med 46. Antalet ordinarie 
medlemmar har ökat med 47 st eller 8 %. Både antalet familjemedlemmar och 
ungdomsmedlemmar är oförändrade, medan utlandsmedlemmarna har minskat med 1 st. I 
genomsnitt för 2015 har vi haft ca 733 medlemmar. Motsvarande siffra för 2014 var ca 708. 
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Det fanns 2810 Australian Shepherds registrerade hos jordbruksverket i Sverige per den 
2015-12-31. Jämfört med 2015 har antalet registrerade hundar ökat med 221 eller ca 13 %. 
 
3. Ekonomi 
Verksamhetens intäkter har uppgått till ca 366 189 kr och kostnaderna till ca 316 049 kr, dvs 
ett överskott med drygt 50 tkr. Jämfört med 2014 har omsättningen ökat med 146 506 kr från 
219 683 kr till 366 189 kr eller med ca 67 %. Ökningen förklaras i huvudsak av intäkterna 
från fler genomförda vallningskurser samt brukslägret. Styrelsen föreslår att resultatet 
balanseras till ny räkning. 
 
4. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar  
SASK har deltagit vid: 
• 30 jan–1 feb, SBKs organisationskonferens 
• 21–22 mars Temautbildning för avelsfunktionärer 
• 9–10 april, konferens för exteriörbeskrivare 
• 24–26 april Lathundsutbildning 
• 9–10 maj, SBK kongress 
• 12 juni, MT-möte 
• 5–6 september, seminarium i Finland med C A Sharp 
• 10–11 oktober, avelsfunktionärsutbildning 
• 6–8 november, SBKs RAS/D-RUS konferens, Södertälje 
• 21–22 nov, forskningsseminarium och avelskonferens, SKK 
 
5. Avelsråd 
Avelsrådet har under året bestått av: Jeanette Forssman, Anna Brinning, Lena Stangvik, Karin 
Blom, Towe Ekman. Styrelsen utsåg Susanna Skoglund till att ingå i avelsrådet i juni. Cari 
Rörström avgick på egen begäran i augusti.  
 Avelsrådet har utvecklat ett avelsutbildningsprogram för uppfödare, hanhundsägare och 
avelsintresserade samt genomfört en utbildning under året. Hittills har 8 uppfödare 
diplomerats. 
 Styrelsen har arbetat fram en logotyp/symbol som de diplomerade, efter avslutad 
utbildning, kan använda på sin hemsida, på sin uppfödarpresentation etc. Styrelsen har även 
tagit fram ett diplom som delas ut efter avslutad utbildning. 
 Andra områden som gruppen på olika sätt arbetat med är t.ex: 
• Fortlöpande svarat på frågor om avel, valpar, hälsa etc. 
• Valphänvisningskrav 
• Hanhundslista 
• Ansvarar för fliken ”Om rasen” på hemsidan 
• Skapat en Facebook-grupp för uppfödare och hanhundsägare 
• Informerat och utbildat genom artiklar i tidningen 
• Deltagit på delar av RAS/RUS-konferenser 
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6. Hälsa 
6.1 Förteckning över hundar som drabbats av epilepsi, EP-lista 
Det är frivilligt för den enskilde ägaren att skicka in en kopia på veterinärens diagnos samt 
reg.nr på sin drabbade hund, för publicering på hemsidan. Styrelsen har tagit fram ett brev 
som skickas till dem som styrelsen får kännedom om att ha drabbats, för att informera om 
denna registrering och värdet med att publicera dessa uppgifter. Listan har under året utökats 
med ett par namn. 
6.2 Lathunden 
SASK har 3 licenser för Lathunden: Huvudlicensen finns sedan november 2013 hos Per 
Edorson. Övriga två har Emma Sandfjord och Lena Stangvik. 
6.3 Mentalbeskrivningar/Mentaltester 
Det har inte arrangerats något MH i klubbens regi under året. Klubben har stått som 
ansvarig för ett uppfödar-MH i Skövde, den 25 september, där 7 hundar beskrevs samt 
samarrangerat ett MH med Borås BK. Två MT i klubbens regi har genomförts: Ett i Heby, 1 
maj (8 hundar) och ett i Helsingborg, 24 oktober (8 hundar). 
6.4 Exteriörbeskrivningar 
Exteriörbeskrivningar har arrangerats i Helsingborg, Eskilstuna samt i samband med MT:t i 
Heby och utställning i Åstorp.  
 
7. Uppfödarlista 
Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som önskar vara med. För att stå med 
behövde man betala 200 kr samt redovisa sina avelsresultat. Den 31 december 2015 fanns det 
29 uppfödare på listan. Ett brev skickades till uppfödare av rasen som de senaste tre åren 
registrerat kullar. I brevet redogjordes för klubbens arbete samt presenterades förmånerna 
med att finnas med på klubbens uppfödarlista. 
 
8. Tävlingar 
8.1 Årets Aussie 2015 
Resultatet av de hundar som har blivit Årets Aussies i respektive gren kommer att presenteras 
på årsmötet den 13 mars 2016 på Norrköpings BK. Under året har nya SM-regler för 
Rallylydnad kommit. SASK har anpassat regelverket för Årets Aussie utifrån detta. 
Inrapporteringen sker genom ett formulär på klubbens hemsida. SASK vill rikta ett stort tack 
till webbmaster som utvecklat och uppdaterat funktionen på hemsidan. 
8.2 Rasspecial 
5 juli, Lerums Brukshundklubb 
Domare: Martijn van Vliet från Holland 
Antal: 45 hundar var anmälda varav 7 var valpar 
Ansvarig för utställningen var Sandra Wesa 
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8.3 Rasmästerskap i Rallylydnad  
5 juli i samband med Rasspecialen 
Ett officiellt prov i Nybörjar- till Mästarklass 
Domare: Karin Johansson, Eva Svanstedt, Marie-Louise Segvall 
Antal: 115 hundar varav 15 aussies 
Ansvarig för tävlingen var Sandra Freij 
8.4 Vallning/Guldtackan 
2–3 oktober, Skinnskatteberg 
Tävlingsdag (2/10) och vallningskurs (3/10) 
Domare: Peter Nilsson 
Antal: 7 hundar kom till start på tävlingen 
Huvudansvarig: Maja Fredriksson 
8.5 Rasmästerskap i bruks och lydnad 
4–6 september, Håverud/Mellerud 
Ett officiellt prov i bruks och lydnad 
Domare: Dolores Axelsson, Ewa Melander-Jansson, Björn-Åke Jansson, Stefan Axelsson, 
Carina Stjernborg, Anna Brinning 
Antal: 34 hundar varav 32 aussies 
Huvudansvarig: Maria Ihrén 
8.6 Officiell Rallylydnadstävling 
I samband med rasmästerskapen i lydnad och bruks, genomfördes den 4 september ett prov i 
rallylydnad, Nybörjar- till Mästarklass. 
Domare: Jana Himmel 
Antal: 34 hundar, varav 14 aussies 
Huvudansvarig: Maria Ihrén 
 
9. Aktiviteter 
9.1 Bruksläger 
Ett läger arrangerades för medlemmar i grenarna spår, sök samt rapport den 8–10 maj. 
Sammanlagt deltog 34 hundar. 
Huvudansvariga: Christina Holmqvist, Åsah Holmqvist 
9.2 Redovisning av aktiviteter 
• 7 mars, uppfödarträff, Kungsbacka 
• 11–12 april, vallningskurs, Löberöd 
• 1 maj, MT och exteriörbeskrivning, Heby  
• 15–16 maj, vallningskurs, Kroksbo 
• 30–31 maj, vallningskurs, Löberöd 
• 8 augusti, lydnadskurs med Jenny Wibeck, Helsingborg 
• 17–18 oktober, kurs i Nosework, Uppsala 
• 24 oktober, MT, Helsingborg 
• 14–15 november, vallningskurs, Löberöd 
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10. PR/INFO 
10.1 Hemsidan 
Webmaster: Henrik Danielsson. Emma Sandfjord har hjälpt till med lättare administration 
runt sidan, samt att strukturera upp en ny struktur och ny design, som nu håller på att 
förverkligas av webbmaster. Även Åsah Holmqvist har varit aktiv i arbetet.  
10.2 PR-material och trycksaker 
• Kalendrar för 2016 producerades i 130 exemplar. 
• Ett nytryck av informationsfoldern till mässorna om 500 exemplar har producerats. 
• Kalendern, raskompendiet och klubbmärken har sålts på mässor och via beställning.  
• Mässpersonalen har erhållit varsin T-shirt med klubbens logotyp att bära i rasmontrarna. 
• Tilltryck av klubbens diplom har producerats i 200 exemplar. 
• Diplom till godkända deltagare på Avelsutbildningen har tagits fram och tryckts i 50 
exemplar.  
• Logotyp/symbol till godkända deltagare på Avelsutbildningen har tagits fram. 
10.3 Mässor/evenemang 
• 3–6 januari My Dog, Göteborg. SASK hade en rasmonter. 
• 12–13 december, Stockholm Hundmässa, Stockholm. SASK hade en rasmonter. 
10.4 Aussietidningen 
Redaktör och delvis layout: Veronica Hagéus. Redaktionsråd: Veronica Hagéus, Jeanette 
Forssman. Ansvarig utgivare: Jeanette Forssman. Jessica Blom – och även till något nummer 
Åsah Holmqvist – har under året ansvarat för delar av tidningens layout. Under 2015 har 
tidningen utkommit med fyra nummer. Ett par företagsannonser har sålts. 
10.5 Till nya medlemmar i SASK 
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev som styrelsen tog fram 2013, tillsammans med sitt 
medlemsbevis och senaste nr av Aussietidningen. Medlemsansvarig har varit Christina 
Holmqvist. 
10.6 Facebook 
Klubbens officiella FB-grupp har varit aktiv under året. Det har hållits många intressanta 
diskussioner där och stämningen har varit god. Styrelsen har använt gruppen till att föra ut 
information till medlemmar och intresserade av rasen. Facebook-gruppen ökar hela tiden i 
antal medlemmar och vid årsskiftet var det över 2000 st. 
 Linda Jonsson, som fungerat som gruppens administratör under de år gruppen funnits, har 
under året avslutat sitt uppdrag. Styrelsen riktar ett stort tack till Linda för det arbete hon lagt 
ner under dessa år. 
 
 
 
 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande. 
Styrelsen vill också framföra sitt tack för förtroendet under det gångna året. 
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