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VÄRNA RASEN GENOM ATT:
• Köpa hund som är SKK-registrerad
• Välja uppfödare som står med på 		
SASKs uppfödarlista
• Se till att avelsdjur inte har röda
kryss i vår MH-idealprofil
• MH:a din hund när den är 12–18 mån
• Mentaltesta (MT) din hund före 		
4 år och exteriörbeskriva den
• Tävla officiellt i vallning, bruks och/
eller ställa ut

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, uppfödarutbildning 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 sask.nu.
Svenska Australian Shepherd klubben

AUSTRALIAN
SHEPHERD
En arbetande ras från USA
sask.nu

URSPRUNG
Rasen utvecklades i USA från hundar som sannolikt kom med fåraherdar 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 situationer. Än idag finns vallningsprov
för rasen som omfattar både kreatur, får och ankor, framtagna av rasens moderklubb,
Australian Shepherd Club of America, ASCA.
I USA har rasen huvudsakligen samlats under ASCA som bildades 1957. Rasen blev erkänd av American Kennel Club 1993 och den rasstandard som ligger under AKC – som
i många delar överensstämmer med den ursprungliga från ASCA – ligger till grund för
den svenska rasstandarden.
Rasen kom till Sverige 1990 och godkändes av Svenska kennelklubben (SKK) 1993.
Avelsansvaret ligger under Svenska brukshundklubben (SBK), vilket innebär att rasklubben (SASK) får tillgång till andra brukshundsrasers jämförbara statistik över
t ex mentalitet och hälsa. Fördjupad information om SASKs avelsansvar finns att hitta
i RAS (rasspecifika avelsstrategier) på sask.nu.

EGENSKAPER
En australian shepherd är en intelligent, lättlärd, lyhörd och mångsidig arbetshund som
kräver en engagerad förare. Den vill jobba i team med sin förare och tycker om att ha
en meningsfull uppgift. Det är också viktigt att ge den möjlighet att bara ta det lugnt.
Genom rasklubbens hälsoenkät och fakta från mentalbeskrivningar (MH) har det
framkommit att det finns tendenser till osocialitet och rädslor. Därför är det viktigt
att uppfödare ombesörjer att alla valpköpare går upp på MH för att fortsätta bidra till
statistiken. Planerar du att köpa valp eller avla på din hund bör du ta del av all värdefull information som finns på sask.nu. Där hittar du även rasens MH-idealprofil och vår
valphänvisning – som ställer högre krav än SKK eftersom vi månar om bättre utvärderade föräldrardjur både mentalt och arbetsmässigt.
Rasen är populär inom flera hundsporter, men det är vallning och bruksgrenarna som
är grunden för avelsutvärdering och bevarandet av rasen.
STORLEK OCH UTSEENDE
Rasstandarden tillåter variation inom både storlek och färg. Hundens kvalitet ska gå
före exakta mått. Rasen ska vara medelstor, välbalanserad och smidig utan överdrifter.
Mankhöjd för hanar är 51–58 cm och för tikar 46–53 cm. Det finns 16 färgkombinationer och färgteckningen 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. SASK
har tagit aktiv ställning till att rasens ursprung och de ursprungliga beskrivningar som
finns om rasen, både exteriört och funktionellt, ska vara en viktig ledstjärna i avelsarbetet. På sask.nu hittar du rasstandarden.

