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Svenska australian shepherdklubben, SASK 

Verksamhetsplan 2017 
 

Verksamhetsplanen är satt med utgångspunkt från RAS (rasspecifika avelsstrategier).  

 

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. 

Rasens utveckling i Sverige 

Av central betydelse för SASKs verksamhet 2017 och de närmaste åren är att värna en sund 

utveckling av rasen. Detta genom att beakta de mål och metoder som anges i RAS, där fyra 

arbetsområden presenteras: 

1. Hälsa 

2. Mentalitet 

3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör  

4. Avel 

1. Hälsa 

Rasen 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 t.ex. Agria Breed Profile, data ur Lathunden samt hälsoenkäter. 

• En ny hälsoenkät ska färdigställas och skickas ut hösten 2017 

• Genom information verka för att bevara och helst höja andelen hundar som genomför 

röntgen av höfter 

2. Mentalitet 

Från Lathunden och hälsoenkäter har det framkommit vissa tecken på problem med socialitet 

och rädslor. Målet är att andelen hundar som deltar på mentalbeskrivningar (MH) och 

mentaltester (MT) bevaras och helst ökar något årligen.  

Plan/metod 

• För extra fokus på mentalitet, ska en projektgrupp – bestående av både kunniga interna och 

externa personer – arbeta med faktainsamling, information och förebyggande åtgärder.  

• Sprida saklig och relevant information om rasen till hundägare och uppfödare. 

• Stödja uppfödare och medlemmar som önskar genomföra MH och MT 
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• Stödja medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer 

• Följa arbetet med SBK:s utveckling av ett mentalindex 

3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör 

Målen är att bevara rasens egenskaper som vall- och brukshund genom att främja avel på 

arbetsprovade hundar via avelsrekommendationer som preciseras i RAS, samt att kartlägga 

och utvärdera rasens exteriör med utgångspunkt i exteriörbeskrivningar och verka för att 

andelen exteriörbeskrivningar ökar.  

Plan/metod arbetsförmåga 

• Följa utvecklingen via rasdata och information från hundägare/uppfödare 

• Bidra till att synliggöra kullar med valphänvisning i två nivåer på hemsidan: En lista där en 

eller båda föräldradjuren är arbetsprovade enligt RAS och en annan där en eller båda 

föräldrarna delvis uppfyller klubbens krav 

• Uppdatera informationen om vår ras så att den blir enhetlig på alla ställen på nätet som vi 

själva kan påverka 

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

genom: 

     - inspirerande reportage i Aussietidningen 

     - fortsätta genomföra läger och kurser 

     - dela ut diplom till alla med s k championatitlar och uppmärksamma dem på hemsidan 

• Lägga större vikt vid bruks- och vallningsresultat i Allround-priset för Årets Aussie  

Plan/metod exteriör 

• Stödja genomförandet av exteriörbeskrivningar 

• Stödja medlemmar som vill utbilda sig till exteriörbeskrivare/domare 

• Följa upp rasens exteriör via rasdata 

• Inleda arbetet inför exteriördomarkonferensen 2019  

4. Avel 

Inavelsgraden har bibehållits på en låg nivå. Målet är stödja en god genetisk variation. 

Plan/metod 

• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt Avelsråd (enligt SKKs riktlinjer). 

• Fortlöpande följa avelsdata för att se ev. tendenser som kan påverka den genetiska 

variationen 

• Verka för att avelsutbildningar genomförs löpande 

• Genomföra avelskonferens efter förmåga och intresse 

• Verka för att begränsa användandet av avelshanar så att de är far till max 2–3 % av valparna 

i generationen 

• 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 
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• Uppmuntra fler uppfödare av rasen att:  

  - bli medlemmar i SASK  

  - finnas med på uppfödarlistan 

  - gå avelsutbildningen 

  - avla enligt klubbens valphänvisningskrav 

  - gå med i SASKs uppfödar- och avelsgrupp på FB 

• Erbjuda uppfödare på uppfödarlistan årlig statistik ur Lathunden över tävlingsresultat 

avseende utställnings-, bruks- och mentalprov för den egna aveln. 

Övrigt 

• Oförändrad medlemsavgift  

• Delta på SBKs kongress samt övriga relevanta arrangemang för rasklubbarna 

• Utveckla och upprätthålla hemsidan, samt följa besöksstatistiken 

• Ge ut ”Aussietidningen” i tryckt form. För att säkerställa utgivning kommer tjänster behöva 

köpas in 

• Upprätthålla Facebooksidan 

• Efter förmåga och medlemsintresse stödja genomförandet av:  

  - läger och kurser i t.ex. bruks och vallning 

  - officiell utställning s.k. rasspecial 

  - rasmästerskap i bruks, lydnad, rallylydnad och agility 

  - tävling i vallning 

• Medverka på aktuella mässor efter förmåga och medlemsintresse 

• Främja samarbetet med ASCA-klubbar 

• Följa utvecklingen av SvKK (Svenska kroppsvallarklubben) 

• Undersöka möjligheten till någon form av instinktstest i vallning  

• Utse ”Årets Aussie” i olika grenar, samt dela ut diplom för olika titlar och korning 

• Uppmärksamma medlemmar som under året bidragit särskilt till klubbens arbete 

• Försöka öka antalet medlemmar genom att fortsätta skicka ut brev via mail till nya 

valpköpare 

• Försöka öka antalet annonsörer och sponsorer  

• Undersöka möjligheterna till webbannonser på hemsidan 

Inriktning 2018 

• Fortsätta arbetet med beaktande av att RAS ska revideras från 2019 

• Bibehålla oförändrad medlemsavgift 

• Fortsätta arbetet inför exteriördomarkonferensen 2019    


