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Svenska Australian Shepherdklubben, SASK  

Verksamhetsplan 2014 
 

Sprida information om rasen, om dess egenskaper som vall- och brukshund 

• Hemsidan som utgör klubbens officiella kanal till medlemmarna ska vara fortsatt attraktiv 
och faktafylld.  
• Medlemstidningen som utkommer 4 ggr/år.  
• Verka för att klubben är representerad vid större mässor/events. 
• Verka för att klubbens Facebooksida är seriös och trevlig. 

 

Arbeta för en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som mentalt 

• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt Avelsråd (enligt SKK:s riktlinjer). 
• Uppmuntra till uppfödarträffar inom alla LO:n. 
• Upprätthålla god registervård i Lathunden och om möjlighet finns, stödja uppfödare med 
uppgifter om deras avel. Styrelsen bemyndigas att för ändamålet införskaffa en särskild pc 
(laptop) och programvara, virusskydd, Windows och MS Office.  
• Om möjligt registrera ASCA-tävlingsresultat i Lathunden.  
• Verka för att implementera klubbens Rasspecifika avelsstrategier, RAS, hos klubbens 
medlemmar, genom information via valphänvisningsregler, klubbtidning och hemsida.  
• Fortsätta att arbeta för utveckling av mentalindex genom att följa det arbete som görs, för att 
kunna besluta om lämpliga strategier för SASK. 
• Öka kunskapen om hälsa, mentalitet och funktion genom hemsidan, tidningen, annan media 
och när möjligt även utbildningar (e-utbildningar och/eller fysiska) 
• Verka för att MH och MT genomförs inom alla LO om efterfrågan finns. Vara uppfödare 
behjälpliga med att arrangera uppfödar-MH, om så efterfrågas. 
• Verka för att exteriörbeskrivningar genomförs inom alla LO om efterfrågan finns. 
• Verka för att vallningsaktiviteter genomförs på olika platser, om efterfrågan finns. 
• Utbilda funktionärer om eleverunderlag finns. 
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Erfarenhetsutbyte och rasträffar 

• Verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra. 
• Uppmärksamma medlemmar som arbetar förtjänstfullt med sina hundar. 
• Fortsätta utveckla lokalområdena genom att uppmuntra till träffar, föreläsningar, 
träningstillfällen, kurser och liknande. 
• Efter förmåga och medlemsintresse anordna läger. 
• Anordna årlig officiell utställning s.k. rasspecial. 
• Anordna officiellt rasmästerskap i bruks, lydnad och rallylydnad. 
• Anordna klubbmästerskap i vallning samt i agillity om möjlighet och intresse finns. 
• Främja samarbetet med ASCA-klubbarna i Europa. 
• Utifrån officiella tävlingsresultat, godkänt vallhundsprov (VP) samt ASCA-resultat utse 
”Årets Aussie” i olika grenar. 

 

Klubbens centrala arbete 

• Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott. 
• Uppmuntra delaktighet och engagemang i SASK-aktiviteter bland klubbens medlemmar.  
• Dela ut klubbens utmärkelser (diplom) vid årsmötet för erhållna championat (stambokförda i 
SKK hunddata), korningar, tjänsthundstitlar, GK VP samt ASCA WTCH. Göra en 
inventering ang. vilka prov och tävlingsgrenar som ska omfattas.  
• Ha kontakt med Kroppsvallarna, IKV, för att få aktuell information om arbetet med och 
utveckling av deras kurs-, prov- och tävlingsverksamhet för de kroppsvallande raserna, samt 
om möjligt bistå med kunskap/resurser. 
• Medverka på utbildningar, möten och aktiviteter som SBK, SKK samt andra intressenter 
anordnar. 
• Utveckla uppfödarlistan på hemsidan. 
• Om möjligt arbeta fram en hanhundslista till hemsidan. 
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Inriktning 2015 
• Delta på SBK:s kongress samt övriga arrangemang för rasklubbarna. 
• Fortsätta arbeta med att befästa rasen som en arbetande bruks- och vallhund. 
• Fortsätta arbetet med att implementera RAS i SASK:s hela verksamhet. 

• Uppmuntra till uppfödarträffar. 
• Arrangera MH och MT om möjlighet och behov finns.  
• Vid behov anordna exteriörbeskrivningar. 
• Upprätthålla hemsidan.  
• Ge ut medlemstidning. 
• Upprätthålla Facebooksidan. 
• Efter förmåga och intresse anordna kurser, utbildningar, föreläsningar, träffar och övriga 
aktiviteter. 
• Anordna officiell utställning. 
• Anordna rasmästerskap i lydnad, bruks , agillity och rallylydnad. 
• Anordna klubbmästerskap i vallning.  
• Utifrån officiella tävlingsresultat, samt GK VP och ASCA-resultat, utse ”Årets Aussie 
2014”. 
• Dela ut klubbens utmärkelser (diplom) för erhållet championat, korning, tjänsthundstitel, 
GK VP samt ASCA WTCH för 2014. 
• Delta på mässor/event. 
• Delta på kurser och utbildningar som är aktuella för oss som rasklubb och/eller klubbens 
funktionärer. 
• Bibehålla oförändrad medlemsavgift 

 


