Svenska Australian Shepherdklubben

SASK Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011.
Styrelsen
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Ingela Bergare
Camilla Appelgren
Karin Fries
Veronica Hagéus
Kia Axelsson t o m 20 november 2011
Lillian Holmer
Carola Knudsen
Sandra Johansson t o m 4 oktober 2011
Frida Tenghede

Revisorer
Ordinarie har varit Jane Avena och Johanna Biderman.
Suppleanter har varit Marie Bertilsson och Cari Hansson.
Valberedningen
Marie Larsson (sammankallande), Gudrun Berger och Leena Andersson.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året och ett årsmöte på Örebro BK den 20
februari 2011.
Medlemsstatistik
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2011 var 575 och de var fördelade enligt följande:
Ordinarie
460
Familjemedlem
21
Ungdom
91
Utlandsmedlem
2
Hedersmedlem
1
Det finns 1589 australian shepherds registrerade i Sverige. 36% av ägarna är medlemmar i SASK.
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Representation
SASK har representerats på följande kongresser och konferenser:
SBK:s Organisationskonferens
SBK:s Ras/RUS-konferens
SBK:s Kongress
SBK:s Avels- och uppfödarkonferens

Aktivititeter
RAS
Befintligt RAS-dokument gäller. Några ändringar har inte gjorts under året.
Årets aussie 2011
Resultatet av de hundar som har blivit årets aussies kommer att presenteras på årsmötet
den 3 mars 2012 på Enköpings BK.
Lokalområden
Västra
Ansvarig: Anna Brinning.
Aktiviteter:
LO-Västra har haft två uppfödarmöten under 2011. En träningsträff har också anordnats
under året.
Östra
Ansvarig: Victoria Häger
Aktiviteter: LO-Östra har under året haft en antal aussieträffar samt ett uppfödarmöte under
hösten i samarbete med AG-uppfödning. Uppfödarmötet höll i Eskilstuna och ett flertal
uppfödare deltog.
Södra
Ansvarig: Marie Bertilsson och Jeanette Forssman
Aktiviteter:
Under 2011 bjöd LO-Södra in till en kväll i september att få lyssna - och även prova på utbildningen av service- och signalhundar. Den fick tyvärr ställas in på grund av för få
anmälda. Årets sedvanliga träff där Årets Skånska Aussie utses under trevliga former gick av
stapeln den 26 november på Järavallen. Det var ett tiotal ekipage som deltog.
Norra
Ansvarig: Ewa Carlefred i början av året, därefter vakant.
Aktiviteter: Inga egna aktiviteter under året.
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Mentalbeskrivningar
Under året har en mentalbeskrivning genomförts i SASKs regi, 6 hundar deltog.
Tävlingar
2011 ställdes rasmästerskapet i lydnad in på grund av att klubben inte fått in några
anmälningar.
Arbetsgrupper
AG-vallning
Sammankallande: Gunnar Larsson.
Övriga deltagare: Linda Idås, Harriet Ingholm och Carina Karlsson.
Aktiviteter:
En kurs för Peter Nilsson anordnades, men ställdes in.
Kroppsvallarna anordnade ett seminarium med Carol Delsman där arbetsgruppen och SASK
styrelse var representerade.
AG-rasutveckling
Ansvarig: Kia Axelsson.
Inget att rapportera.
AG-exteriör
Ansvarig: Sandra Wesa.
Aktiviteter:
Rasspecialen
Rasspecialen hölls i Mölndal, på Göteborg-Mölndals brukshundklubb, den 3 juli 2011.
Domare var Britt Siegstad från Danmark. Omkring 40 hundar ställdes ut och det fanns även
möjlighet till att få sin hund exteriörbeskriven av Anna-Lena Munkvall – någon enstaka hund
var där enbart i det syftet också. Från styrelsen fanns Carola Knudsen och Ingela Bergare på
plats för att bland annat ta hand om kiosk, fika och lotteriförsäljning.
Exteriörbeskrivningar
Totalt anordnades två exteriörbeskrivningar i SASKs regi under 2011: på rasspecialen i
Göteborg med 6 deltagande hundar och i Eskilstuna i december med 7 deltagande hundar.
AG-uppfödning
Sammankallande: Anna Brinning.
Övriga deltagare: Lena Stangvik samt Ann-Chatrine Edoff (adj.) och Maria Dahlberg (adj.).
Aktiviteter:
AG-Uppfödning har under året planerat och genomfört en uppfödarträff i Eskilstuna som är
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en uppstart för en tilltänkt uppfödare/hundägarutbildning. Lena Stangvik var på
styrelsemötet i oktober för att informera om arbetsgruppens verksamhet.
AG-jobb
Sammankallande: Yvonne Höglund.
Övriga deltagare: Marie Larsson, Ann-Christine Eriksson, Emma Farhang och Mackan
Fredriksson.
Aktiviteter:
Rikslägret 1-4 september 2011
I år var det ett renodlat bruksläger med grupper i spår, sök och rapport. Sammanlagt deltog
25 personer och i varje grupp fanns det 6 deltagare. Instruktörer var Kurt Lindfors i spår,
Staffan Ståhl i sök och i rapport Lena och Stig Stangvik. Lägret hölls på Flikens kursgård i
Västmanland. Frukost fanns inhandlat som grupperna turades om att fixa fram på
morgonen. Deltagarna gjorde sina egna lunchpaket som togs med ut i skogen. Vi använde
oss av en lokal cateringfirma för middag och avslutningssmörgåstårtan.

AG-PR/info
Sammankallande: Veronica Hagéus.
Övriga deltagare: Mikael Hagéus, Karin Fries och Maja Fredriksson.
Mässor
Rasmonter anordnades på My Dog i Göteborg 6-9 januari 2011 samt på SKK Hund 2011 på
Älvsjömässan i Stockholm den 10-11 december. På Älvjömässan hade vi ett bra samarbete
med SBK genom att vi visade hundar och pratade australian shepherd som brukshund med
intresserade i deras monter. Vi kunde konstatera ett stort intresse för vår ras på de mässor
där vi deltagit.
En facebookgrupp startades i oktober 2011.
Kalendrar har producerats i 70 exemplar och sålts på mässor och hemsidan.
Hemsidan
Webbmaster: Mikaela Granström. Maja Fredriksson från och med november, vakant under
sommaren. En ny hemsida lanserades i januari 2011.
Aussietidningen
Redaktör: Lisa Sundström till och med första numret 2011, Veronica Hagéus från och med
september 2011. Aussietidningen ges ut för åttonde året i rad. Under 2011 har tidningen
utkommit med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.
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Aussieshopen
Aussieshopen har inte varit aktiv under 2011.
Uppfödarlista
Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som önskar vara med.
Valpmedlemmar
Vi har under 2011 erbjudit uppfödare att förmedla rabatterat medlemskap till valpköpare.

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande och vill
också framföra sitt tack för förtroendet för det gångna året.
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Ingela Bergare
Camilla Appelgren
Karin Fries
Veronica Hagéus
Kia Axelsson
Lillian Holmer
Carola Knudsen
Sandra Johansson
Frida Tenghede

