Svenska Australian Shepherdklubben
SASK Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2012.
Styrelsen
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande: Ingela Bergare
Vice ordförande: Carola Knudsen
Sekreterare: Linda Jonsson
Kassör: Veronica Hagéus
Ledamot: Lillian Holmér t.om. 30 juni
Ledamot: Cari Hansson
Ledamot: Emma Farhang
Suppleant: Åsa Mellqvist
Suppleant: Nathalie Nylén t.om. 30 september
Revisorer
Ordinarie har varit Jane Avena och Johanna Biderman.
Suppleanter har varit Marie Bertilsson och Sabine Maria Malmgren.
Valberedningen
Leena Andersson (sammankallande), Camilla Appelgren och Karin Fries.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året var av 2 var fysiska och 6 via Skype. Ett årsmöte
på Enköpings Brukshundklubb den 3 mars 2012
Medlemsstatistik
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2012 var 644 st, med medlemskap enligt följande:
Ordinarie
523
Familjemedlem
26
Ungdom
99
Utlandsmedlem
1
Hedersmedlem
1
Det finns 2214 australian shepherds registrerade hos jordbruksverket i Sverige. 29 % av ägarna är
medlemmar i SASK.

Svenska Australian Shepherdklubben
Representation
SASK har representerats på följande kongresser och konferenser:
SBKs organisationskonferens
SBK kongress
SBKs Ras/RUS konferens
SBK konferensen om SBK rasernas framtid samt konferens för exteriördomare.
Till exteriördomarkonferensen arbetades det fram ett nytt raskompendie som delades ut till samtliga domare
som har behörighet på rasen. Kompendiet har även delats ut till samtliga uppfödare som den 31 december
2012 stod med på uppfödarlistan.

Aktivititeter
RAS
Befintligt RAS-dokument gäller. Några ändringar har inte gjorts under året.
Årets aussie 2012
Resultatet av de hundar som har blivit årets aussies kommer att presenteras på årsmötet
den 3 mars 2013 på Eskilstunas BK.
Ny logotype
Förslag på ny logotype har tagits fram och årsmötet den 3 mars 2013 ska besluta i ärendet.

Lokalområden
Västra
Ansvarig: Maria Ihrén
Aktiviteter: Två aussieträffar har anordnats. Under våren anordnades en träff i Karlstad där ett 15tal aussieägare mötte upp för att umgås, träna lydnad, agility o rallylydnad.
Höstens träff förlades till Ale BK även där deltog ett 15-tal aussieägare samt även ett antal icke
aussieägare som var där för att bekanta sig med vår ras. Under dagen tränades det uppletande och
lydnad. Den 18 november anordnades ett uppfödarmöte med 4 deltagare.
Under Bruks- och IPO-SM 2012 medverkade Västra med en rasmonter.

Östra
Ansvarig: Victoria Häger
Aktiviteter: i april hölls en föreläsning med Curt Blixt. 19 medlemmar kom och lyssnade. I april
anordnades även en träff i Katrineholm med 10 deltagare som tränade bruks och agility
tillsammans. I september anordnades Guldtackan, en helg med kurs och tävling i vallning. (fick
antalet anmälda men inte antalet deltagande så väntar på svar här). Det har även hållits
vallningskurs/träning i Enköping vid två tillfällen och i Laxå vid ett tillfälle. I september
anordnades ännu en träff i Katrineholm med 8 deltagare som tränade bruks och lydnad tillsammans.
I september anordnades slutligen ett MH med 7 deltagare, varav 5 aussies.
Södra
Ansvarig: Jeanette Forssman
Aktiviteter: 24 oktober anordnades Årets Skånska aussie, som har anordnats sedan 2005 och i år
innehöll dagen föreläsning i friskvård, tipsrunda och tävling för att utse Årets Skånska aussie.
Momenten var som alltid anpassade för att alla ska kunna medverka. Det var ca 30 deltagare
11 november anordnades en mentaldag med Jan Gyllensten. Tanken var en uppföljning av Curt
Blixt-dagen som anordnats av SASK under våren i Eskilstuna. Vi ville ge även aussieägare i södra
Sverige en större förståelse för vikten av hundars mentala egenskaper. Att kunna förstå och utläsa
dessa i verkligheten och på papper – och framförallt för att skapa ett engagemang för rasens
utveckling inom området. SASK sponsrade men trots det var det endast 11 deltagare.
Norra
Ansvarig: Helene Lindqvist
Aktiviteter: Inga aktiviteter har inrapporterats till styrelsen under året.

Mentalbeskrivningar: Det har genomförts ett MH med 7 deltagare (varav 5 aussies) via LO Östra.
Tävlingar: Ett officiellt lydnadsprov i klass I-elit har genomförts i samband med rasutställningen
den 1 juli på Eskilstuna BK. Deltagande enligt följande:
Klass 1: 8 ekipage (7 aussies)
Klass 2: 7 ekipage (6 aussies)
Klass 3: 3 ekipage (alla aussies)
Elit: 3 ekipage (2 aussies)
Det utsågs en klubbmästare i varje klass samt en rasmästare i elitklass. Vid samma tillfälle
arrangerades även officiellt prov i rallylydnad, nybörjarklass samt fortsättningsklass. Det deltog 46
hundar varav 10 aussies. Det utsågs en klubbmästare i varje klass. Emma Björklund dömde.
Det planerade klubbmästerskapet i bruks samt vallning ställdes in p.g.a. för få anmälningar.

Arbetsgrupper
AG-vallning
Sammankallande: Gunnar Larsson fram tills november 2012. Sedan Maja Fredriksson.
Övriga deltagare: Linda Idås, Harriet Ingholm och Carina Karlsson som i och med utbytet av
sammankallande byttes ut mot Susanna Skoglund, Jeanette Forssman, Malin Ågren och Linda Idås.
Aktiviteter: Två vallhelgkurser hos Peter Nilsson, Skinnskatteberg. En i april (som flyttats från
hösten 2011) och en i november.
AG-exteriör
Ansvarig: Sandra Wesa.
Aktiviteter:
Rasspecialen
Rasspecialen hölls i Eskilstuna på Eskilstuna brukshundklubb, den 1 juli 2012.
Domare var Johan Andersson. Omkring 40 hundar ställdes ut. Från styrelsen fanns Carola Knudsen,
Ingela Bergare, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emma Farhang, Natalie Nylén samt Åsa Mellqvist
på plats för att bland annat ta hand om kiosk, fika samt lydnadsprovet. Yvonne Höglund samt
Michael Isberg fanns på plats för att ta hand om rallylydnaden.
Exteriörbeskrivningar
Inga exteriörbeskrivningar har arrangerats under året. Rasklubben har fått ytterligare en godkänd
exteriörbeskrivare under året.
AG-uppfödning
Ansvarig: Platsen har varit vakant under året

AG-jobb
Sammankallande: Yvonne Höglund.
Övriga deltagare: Marie Larsson, Ann-Christine Eriksson, Emma Farhang och Marie-Louise
Fredriksson.
Aktiviteter:
Rikslägret
I år var det ett renodlat bruksläger med grupper i spår, sök och brukslydnad. Sammanlagt deltog
20 ekipage, varav 19 var aussies. Instruktörer var Lennart Roos i spår,
Karin Blom i sök och i brukslydnaden, Carina Schelin. Lägret hölls på Flikens kursgård i
Västmanland. Lägret hölls 31/8-2/9.

AG-PR/info
Ansvarig: Platsen har varit vakant under året.
Mässor
Rasmonter anordnades på My Dog i Göteborg 5-7 januari 2012, bruks och IPO SM samt på
Stockholm Hundmässa 2012 på Älvsjömässan i Stockholm den 15-16 december. Vi kunde
konstatera ett stort intresse för vår ras på de mässor där vi deltagit.
Kalendrar har producerats i 70 exemplar och sålts på mässor, dock inte bruks- och IPO-SM och via
hemsidan.
Det nya raskompendiet fanns till försäljning på Stockholm Hundmässa 2012 samt via hemsidan.
Hemsidan
Webbmaster: Maja Fredriksson.
Aussietidningen
Redaktör: Veronica Hagéus. Aussietidningen ges ut för nionde året i rad. Under 2012 har tidningen
utkommit med fyra nummer.
Aussieshopen
Aussieshopen har inte varit aktiv under 2012.
Uppfödarlista
Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som önskar vara med. Det krav som ställts
är att man betalar in 200 kronor och redovisar sitt avelsresultat. Den 31 december 2012 fanns det 43
uppfödare med på listan.
Till nya medlemmar i SASK
Vi har under 2012 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: Ingela Bergare
Vice ordförande: Carola Knudsen
Sekreterare: Linda Jonsson
Kassör: Veronica Hagéus
Ledamot: Cari Hansson
Ledamot: Emma Farhang
Suppleant: Åsa Mellqvist

