
AUSTRALIAN SHEPHERD
En sund vall- och brukshund

www.sask.nu

RASKLUBBEN
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, uppfödarutbild-
ning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare emellan. SASK är
också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran
och råd mellan klubbens alla medlemmar.

Mer information om rasen och inför valpköp finns på www.sask.nu
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Svenska Australian Shepherd klubben



URSPRUNG
Rasen utvecklades i USA från hundar som sannolikt kom med fåra-
herdar från Australien under 1800-talet. På de ofta små amerikanska
gårdarna fick en allsidig hund ersätta den dräng man inte hade råd
att anställa. Man avlade därför på vallningsförmåga, vaktinstinkt och
förmåga att lösa problem och arbeta självständigt. Just ”allsidig” och
”mångsidig” är återkommande ord i texter om rasens historia samt
vikten av att klara av arbete med olika djurslag och i skiftande situa-
tioner. Än idag innehåller vallningsprov för rasen arbete med flera
olika djurslag; nötdjur, får och ankor.

De amerikanska får- och boskapsuppfödarna fortsatte utveck-
lingen av rasen varvid man bevarade dess mångsidighet, skarpa intel-
ligens, utpräglade vallningsinstinkter och det iögonfallande utseende
som ursprungligen vann beundran. Rasklubben Australian Shepherd
Club of America (ASCA) bildades 1957 och rasen blev officiellt er-
känd av American Kennel Club (AKC) 1993.

Rasen kom till Sverige 1990 och godkändes av Svenska Kennel-
klubben (SKK) 1993. Cirka 350–450 Australian Shepherds registre-
ras i Sverige varje år. I Sverige ligger rasansvaret under Svenska
Brukshundklubben (SBK).

EGENSKAPER
Australian Shepherd är en intelligent och mångsidig arbetshund som
kräver en engagerad förare. Den passar för många olika aktiviteter –
det är du som ägare som avgör vad ni vill göra tillsammans! Den är
lättlärd, lyhörd, reagerar snabbt och vill jobba i team med sin förare,
men det förekommer även individer som är osäkra. Detta ska dock
inte förväxlas med att rasen kan vara neutralt inställd till okända eller
larma när någon närmar sig hemmet. Rasen används idag i vallning
och i alla former av sporter, aktiviteter och uppdrag. Då den är regist-
rerad som en bruksras, innebär det uppföljning av mentala egenska-
per, hälsa och exterör. Alla avelsdjur ska bl.a. mentalbeskrivas (MH)
och höftledsröntgas innan avel. Fördjupad information om klubbens
avelsansvar, finns att hitta i RAS*-dokumentet på www.sask.nu.

STORLEK OCH UTSEENDE
Rasstandarden tillåter variation inom både storlek och färg. Hundens
kvalitet ska gå före exakta mått. Rasen ska vara medelstor, välbalanse-
rad och smidig utan överdrifter. Mankhöjd för hanar är 51–58 cm
och för tikar 46–53 cm. Det finns 16 färgkombinationer och färg-
teckningen är mycket individuell. Medfödd stubbsvans och blå eller
melerade ögon förekommer. Rasen ger ett uppmärksamt och livligt
intryck och kroppen är stark och smidig, anpassad och utformad för
tufft arbete och långa arbetsdagar.

*RAS står för rasspecifika avelsstrategier


