
 

 
 
Stöd klubbens arbete för en positiv utveckling av rasen!  
Styrelsen för Svenska australian shepherdklubben (SASK) arbetar för din ras! Vi vill inspirera och 
engagera dig som uppfödare att bli delaktig i vårt arbete – oavsett om du planerar en kull i år eller 
längre fram. 
 
För endast  200 kr  per  kalenderår*  får  du en gratis  annons i  Aussietidningen (värde 
200 kr)!   
Utöver den får  du m öjlighet  ti l l  detta:  
• förtur till vår avelsutbildning 
• begära statistik ur Lathunden för din kennel en gång per år (kontakta lathunden@sask.nu )  
• råd och hjälp att arrangera MH, MT eller exteriörbeskrivning för din kull 
• valpköparpaket till dina valpköpare, dvs de får 1 års gratis medlemskap i SASK 
• ha med dina kontaktuppgifter inkl din hemsidesadress på SASKs uppfödarlista på sask.nu 
• lägga upp ”planerade valpkullar” som uppfyller valphänvisningskraven på sask.nu 
• valphänvisning på sask.nu för kullar som helt eller delvis uppfyller kraven  
Sprid gärna information om rasen via informationsfoldern som kan printas ut direkt från hemsidan. 
* = från betalningsmånaden till sista december samma år 
 
Allt  du behöver göra är  att:  
1) betala in 200 kr till SASKs pg 25 08 71-1 och märka inbetalningen med kennelnamn samt 
”uppfödarlista”. Du måste vara SASK-medlem – är du inte det är du självklart mycket välkommen att 
bli det! Kontakta medlem@sask.nu, så hjälper vi dig! 
2) fylla i formuläret på hemsidan som ligger under fliken ”Uppfödare”. Vill du sedan lägga ut en 
valphänvisning eller en planerad kull, fyller du i formuläret under samma flik, där du även hittar 
valphänvisningskraven. Och	  vill du annonsera i tidningen kontaktar du redaktor@sask.nu. 
 
Vill du medverka på uppfödarlistan under 2017, betalar du in avgiften och fyller i kennelinformationen 
på det webbaserade formuläret på hemsidan senast 28 februari. 1 mars uppdateras listan och då 
försvinner per automatik de uppfödare som valt att inte betala, men även de som inte fyllt i eller 
uppdaterat sin kennelinformation. Kontakta kassor@sask.nu om du behöver hjälp att fylla i din 
statistik! 
	  
Genom SASK når du många rasintresserade 
Vårt medlemsantal ökar stadigt och idag har vi drygt 700 medlemmar varav ca 15 % är ungdomar. Vi 
har över 2.400 följare på Facebook och därigenom får vi väldigt många besök till vår hemsida 
www.sask.nu.  
 
Välkom m en! 
Vår ambition är att alla uppfödare ska känna sig välkomna i klubben och att vi tillsammans kan skapa 
ett givande samarbete för rasens bästa. Rasansvaret är rasklubbens absolut viktigaste uppgift och det 
bygger på att ni som föder upp rasen är delaktiga. Vi behöver din medverkan och ditt bidrag! 
Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna sekreterare@sask.nu 
Gäller det medlemsfrågor är du välkommen att maila till: medlem@sask.nu 
 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen och avelsrådet för Svenska australian shepherdklubben 
 
 

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION – se nästa sida! 
Du är också välkommen till ”SASKs Uppfödar- och avelsgrupp” på Facebook, för att hålla dig uppdaterad. 
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LITE MER INFO OM VÅRA ERBJUDANDEN 
 
Annons i  t idningen värde 200 kr 
Du får en stående ¼-sida, där du kan annonsera vad du vill om din uppfödning, t ex en valpkull, en ny 
championtitel, en tänkt avelskombination. Väljer du att annonsera om en kull, kommer det anges vid annonsen 
om kullen uppfyller SASKs valphänvisningskrav eller inte. Kontakta redaktor@sask.nu för mer info.  
 
M entalbeskrivning (M H) och mentaltest  (M T)- ger  oss  ovärderlig  kunskap om rasen 
Många populära raser går ett sämre öde till mötes än som var tänkt ... För vår ras framtid är det därför mycket 
viktigt att så många hundar som möjligt genomgår MH, men även MT och exteriörbeskrivning. SASK hjälper 
dig att ordna MH på dina kullar som är mellan 12–18 månader, men kontakta oss i god tid, då det kan vara svårt 
att hitta klubbar som kan ta emot. MT rekommenderar vi att alla hundar gör före 4 års ålder och 
exteriörbeskrivning från 18 månader och uppåt. Läs mer på sask.nu eller maila: kassor@sask.nu för mer info. 
 
Valpköparpaket –  ett  sätt  att  få  aktiva valpköpare!  
Du kan erbjuda dina valpköpare 1 års gratis medlemskap i SASK, förutsatt att de redan är/blir medlemmar i 
Svenska brukshundklubben, SBK. Detaljer hittar du på sask.nu, under fliken ”Uppfödare”. Kontakta 
medlem@sask.nu om du har några frågor.  
 
Vår viktiga hemsida –  som besöks av många rasintresserade!  
Hemsidan är klubbens största fönster utåt och det är hit intresserade söker sig för att hämta information om 
rasen. Vi tittar ständigt över hur vi kan förbättra sidan. Dina uppgifter är t ex numera sökbara på län, namn och 
om du gått vår avelsutbildning. De kullar som uppfyller valphänvisningskraven – både planerade och födda – kan 
annonseras på hemsidan. Valphänvisningskrav liksom ansökningsformulär hittar du på hemsidan under fliken 
”Uppfödare”. 
 
 
ÖVRIG INFORM ATION 
 
Avelsutbildning 
Ett viktigt redskap för att bibehålla en frisk och sund ras både mentalt, hälsomässigt och exteriört är utbildning. 
Vi erbjuder dig en rasspecifik utbildning om hälsa, mentalitet, funktion och avel. Mer information om den, hur 
man anmäler sig samt kostnad finns på hemsidan eller så kontaktar du vår sekreterare på sekreterare@sask.nu  
 
RAS – Rasspecifika Avelsstrategier  
Detta dokument omfattar klubbens rasspecifika avelsstrategier enligt SKKs modell och är ett viktigt dokument 
för uppföljning och utveckling av vår ras. RAS är också ett stöd i ditt avelsarbete och vi rekommenderar att du 
läser dokumentet, som ligger på sask.nu. Du är mycket välkommen att ställa frågor kring innehållet eller 
framföra dina tankar om det. Kontakta då avel@sask.nu som är avelrådets mailadress. 

 

 
 
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 finns på www.sask.nu  
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