FÖRSLAG TILL REGLER FÖR SASK:S FOND

SASK:S FOND TILL TÄVLINGSEKIPAGE
BAKGRUND
En fond har skapats i rasklubbens regi (2020) för att motivera fler ekipage att gå ut på officiella tävlingar och
prov i bruks och vallning. Detta görs för att få värna om ovärderlig fakta vid avelsutvärdering men även för att
synliggöra vikten av rasens ursprung som arbetande ras.
25.000 kr/år avsätts under tre år och kommer därefter (2023) utvärderas bl a genom att titta på om de som
sökt pengar ur fonden har nått sina mål/delmål.
GRUNDKRAV FÖR ANSÖKAN OM BRUKS
Ekipaget ska som lägstanivå ha tävlat appellklass med minst godkänt resultat.
GRUNDKRAV FÖR ANSÖKAN FÖR VALLNING
Ekipaget ska ha introducerats och tränat på får eller kreatur.
ANSÖKAN
Ansökan om bidrag ur fonden kan sökas av SASK-medlem som äger en SKK-registrerad australian shepherd.
Ekipaget skall ha som målsättning att tävla på officiell tävling i Svenska brukshundklubbens bruksgrenar, IGP,
mondeoring. Alternativt vilja starta på officiell tävling i vallning som arrangeras av ASCA-klubb, SvKV (gäller ej
anlagsprov) eller SVAK.
Ansökan kan göras av enskilt ekipage eller en träningsgrupp. Är det en grupp (minst 6 personer) ersätts den
med max. 4.000 kr/år och samtliga deltagare skall namnges och måste vara medlemmar i SASK.
Högsta belopp för enskild ansökan är 1.500 kr/år och då förutsätter det att ekipaget inte (har eller kommer)
ingå i en gruppansökan.
Ansökning från medlem som tidigare inte ansökt och erhållit pengar, kommer prioriteras före någon som tagit
del under föregående år (gäller därför fr o m 2021).
OMFATTNING
Ersättning kan sökas för
- Resor
- Anmälningsavgifter
- Instruktörsarvoden – instruktör ska namnges

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett
avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten,
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu
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FÖLJANDE SKA FINNAS MED I ANSÖKAN
Kort motivering om ambitionsnivå och erfarenhet samt nuläge
Fullständiga namn och adressuppgifter till ägaren
Bankuppgifter
Hundens stamtavlenamn och reg.nr.
Ansökan ska vara fullständig och göras till sekreterare@sask.se minst 6 veckor före aktuellt arrangemang. För
utbetalning krävs att kvitton skickas in i original till kassören senast 1 månad efter aktuellt utförande datum.
Utbetalnings sker senast 31/12 samma år.
För att få ta del av bidraget förväntas ekipaget skriva ett reportage om sin satsning och vad det inneburit och
givit. Reportaget kan komma att publiceras på SASK:s hemsida samt i Aussietidningen.
Styrelsen förbehåller sig rätten att kunna ge avslag om förfrågan/underlaget inte bedöms som seriös, som
kommit in för sent (gäller både ansökan och kvitto) eller att medlen inte anses gynna rasklubbens satsning med
denna fond.
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