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Svenska australian shepherdklubben, SASK 

Verksamhetsplan 2021  
 
Verksamhetsplanen är satt med utgångspunkt från RAS (rasspecifika avelsstrategier), där revidering 
pågår.  
 
Rasklubbens övergripande mål är att utbilda och informera uppfödare och presumtiva valpköpare 
om vikten av att välja sunda och rastypiska föräldradjur i aveln. För att säkerställa att så sker är det 
viktigt att utvärdera valpkullar både mentalt och exteriört samt genom arbetsprov.  
 
Förslaget på verksamhetsplan för 2021 följer det upplägg som varit de senaste åren, då en stor del av 
styrelsen kommer att bytas ut och den nya styrelsen bör få en möjlighet att långsiktigt forma sin 
verksamhet.     
   

Rasens utveckling i Sverige 

SASK fortsätter under verksamhetsåret 2021 att värna om en sund utveckling av rasen. Detta genom 
att beakta de mål och metoder som anges i den gamla mallen för RAS. Arbetet med en ny version av 
RAS fick sättas på paus men har nu återupptagits. I väntan på den nya versionen i den från SKK 
gällande mallen utgår verksamhetsplanen från den gamla mallens fyra arbetsområden: 

1. Hälsa 
2. Mentalitet 
3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör  
4. Avel 

1. Hälsa 

Rasen kan fortsatt ses som en huvudsakligen frisk ras. Den har ungefär samma sjukdomspanorama 
som andra brukshundar, men i relativt låg frekvens.  

Målet är att upprätthålla faktakunskap om rasens hälsoläge och vara observant på förändringar. 

Plan/metod 

• Följa utvecklingen genom Agria Breed Profile, andra försäkringsbolag, data ur Lathunden 
samt SASK:s hälsoenkät. 

• Genom information verka för att bevara och helst höja andelen hundar som genomför 
röntgen av höfter, ögonlysning vid avel samt vart 4:e år (2024,2028 osv) på samtliga valpar. 
Upplägg för ögonlysning bör fastställas inför den nya versionen av RAS. 
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2. Mentalitet 

Det har framkommit vissa tecken i rasklubbens hälsoenkät (2018) att det finns problem med 
socialitet och rädslor. Tendenserna kan ses även i Lathunden (MH) när man tittar på spridningsmått 
över värdena. Utöver dessa har det också framkommit exempel på hundar som över tid efter att ha 
genomfört MH utvecklar rädslor t.ex. för ljud av olika slag. 

Målet är att andelen hundar som deltar på mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT) bevaras 
och helst ökar något årligen och detta gäller även officiella vall- och brukshundsprov.  

Plan/metod 
 Sprida saklig och relevant information om rasen till hundägare och uppfödare. 

Informera och uppmuntra uppfödare och medlemmar att genomföra MH och MT på sina 

kullar/hundar, samt om efterfrågan finns organisera dessa genom SASK.  

 Stödja medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer. 

Följa arbetet med SKK/SBK:s utveckling och utvärdering av mentalindex (MI). 

3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör 

Då rasen är attraktiv till sitt yttre är den också populär som ren utställningshund vilket har lett till att 
det finns tendenser till att funktioner och rastypiska drag försvagats.  

Målet är att bevara rasens egenskaper som vall- och brukshund.  

Plan/metod arbetsförmåga 

 Stödja genomförandet av  

o Läger och kurser i bruks och vallning  

o Officiella rasmästerskap i bruks och vallning  

o Officiell utställning s.k. rasspecial 

 Främja avel på arbetsprovade hundar via avelsrekommendationer och valphänvisning. 

 Följa utvecklingen via rasdata och information från hundägare/uppfödare. 

 Uppmärksamma och uppmuntra ekipage att tävla inom framför allt bruks och vallning genom 

- inspirerande reportage i Aussietidningen, 

- läger och kurser  

- diplom till alla som ansökt om championat och korning samt uppmärksamma dem på 

hemsidan. 
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Plan/metod exteriör 

 Kartlägga och utvärdera rasens exteriör med utgångspunkt i exteriörbeskrivningar och 
utställningskritiker. 

 Arrangera exteriörbeskrivningar. 

 Stödja medlemmar som vill utbilda sig till exteriörbeskrivare/domare. 

 Posta ett raskompendium samt ett infobrev till nya, auktoriserade exteriördomare på vår ras. 

4. Avel 

I rasen har den effektiva avelsbasen över tid ökat. Detta kan till stor del tillerkännas användandet av 
utländska hanar med lågt släktskap med vår svenska population. 

Plan/metod 

 Verka för ett aktivt Avelsråd, enligt SKKs riktlinjer. Det påbörjade arbetet med att utöka 
antalet medlemmar i Avelsrådet behöver fortsätta liksom slutförandet av revideringen av 
RAS.  

 Fortlöpande följa avelsdata för att se eventuella tendenser som kan påverka den genetiska 
variationen. 

 Årligen ta fram en sammanställning över kullstatistik och följa utvecklingen. 

 Verka för att avelsutbildningar genomförs löpande. 

 Följa frågan om att ASCA registrerade hundar får härstamning i SKK. Frågan ligger nu hos SKK 
för behandling.   

 Verka för att åldern för avelsdebut ligger runt 3 år för att höja generationsintervall och för att 
hinna se ev. sjukdomar innan hunden går i avel. 

 Uppmuntra fler uppfödare av rasen att:  
o bli medlemmar i SASK 
o finnas med på uppfödarlistan  
o gå avelsutbildningen 
o avla enligt klubbens valphänvisningskrav 
o gå med i SASK:s uppfödar- och avelsgrupp på Facebook.  

 

Övrigt 

Ett flertal av punkterna nedan är beroende av att pandemin är under kontroll och att vi kan bedriva 
kurs- och tävlingsverksamhet samt läger som under ett normalt år.  

 Fortsätta att utveckla arbetet inom den nystartade Vallningskommittén, för att få fler 
medlemmar att prova på vallning och för SASK att genomföra bland anat rasmästerskap. 

 Genom Arrangemangskommittén och i samarbete med brukshundsklubbar runt om i landet 
eller andra lämpliga samarbetspartners arrangera rasmästerskap inom utställning (den så 
kallade Rasspecialen), bruks, lydnad, rallylydnad och agility.  
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 Genomföra digitala uppfödarträffar under året och (beroende på smittläget) en nationell 
uppfödarträff hösten 2021. Här är ambitionen att sända live för att så många som möjligt av 
våra uppfödare ska kunna delta. Vi hoppas också att smittläget kommer att tillåta regionala 
uppfödarträffar. De regionala träffarna bygger på initiativ och organisation från en grupp 
uppfödare. SASK stöttar ekonomiskt och man ansöker till SASK:s styrelse. 

 Arrangera exteriörbeskrivningar under året.  

 Delta på SBK:s kongress samt övriga relevanta arrangemang för rasklubben. 

 Medverka på aktuella mässor efter förmåga och medlemsintresse. 

 Utveckla hemsidan samt följa besöksstatistiken.  

 Kontinuerligt sammanställa information från styrelsens möte för att medlemmarna löpande 
ska kunna ta del av arbetet inom klubben.  

 Utse ”Årets Aussie” i olika grenar samt dela ut diplom vid inkomna ansökningar för olika 
officiella titlar inklusive MH-diplom med spindeldiagram.  

 Försöka öka antalet medlemmar genom att skicka ut brev via mail till nya valpköpare samt 
informera om vikten av att stödja klubben och dess arbete. 

 Tre till fyra gånger per år ge ut medlemstidningen, Aussietidningen. 

 Verka för att officiella vallningsresultat inklusive ASCA ska finnas i ett statistiskt underlag i till 
exempel kullstatistiken.  

 

Medlemsavgift 2022 

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad enligt beslut på årsmötet 2020, 200 kr. Styrelsen föreslår en 
likaledes oförändrad medlemsavgift för 2022.  

 
 
Styrelsen för SASK 
 


