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VERKSAMHETSPLAN 2013 

 

Sprida information om vår ras, om dess egenskaper och behov 

 Upprätthålla hemsidan och skapa ett nytt diskussionsforum. 

 Ge ut medlemstidning med 4 nummer. 

 Utveckla information om rasen och delta med rasmontrar vid större och viktiga 

arrangemang. 

 Ha en aktiv och trevlig facebooksida. 

 

Arbeta för att få en sund ras både exteriört, hälsa och mentalt 

 Öka kunskaper om hälsa, mentalitet och funktion via utbildningar och information. 

 Arrangera minst 4 st MH som inte är uppfödar MHn och om möjlighet finns även MT. 

 Färdigställa uppdaterat RAS. 

 Fortsätta arbetet med att implementera RAS i SASK:s hela verksamhet. 

 Anordna uppfödarträffar och starta upp uppfödarutbildning. 

 Bistå främst uppfödarna med data ur Lathunden.  

 Se över behov av funktionärer.  

 Anordna exteriörbeskrivningar. 

  
 

Ge medlemmarna möjligheter att träffa andra aussieägare för utbyte av kunskap 
och idéer samt främja medlemmar som arbetar med sina hundar framgångsrikt 
 
 Fortsätta utveckla lokalområdena. 

 Anordna läger och efter förmåga och intresse även föreläsningar, träffar och övriga 

aktiviteter. 

 Anordna vallningsaktiviteter. 

 Anordna officiell utställning. 

 Anordna lydnadstävling i samband med den officiella utställningen. 

 Anordna officiellt rasmästerskap i lydnad, bruks. 

 Anordna rasmästerskap i vallning.  

 Främja samarbete med olika ASCA klubbar i Europa. 

 Att registrera in ASCA resultat i Lathunden. Uppmuntra medlemmar att skicka in sina 

ASCA protokoll. 

 Utifrån officiella + ASCA tävlingsmeriter utse årets aussie i tävlingen ”Årets Aussie 

2013”. 

 Att ASCA resultat från Open och Advanced-nivån ska ingå i Årets Aussie i vallning. 

 Kontakt med Kroppsvallarna angående aktuell information om arbetet med AKC-

proverna (inofficiella och så småningom officiella tävlingar) 

 Dela ut klubbens utmärkelser för erhållna championat och korningar under 2013. 
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INRIKTNING 2014 

 Representera klubben på SBK:s kongress samt övriga arrangemang för rasklubbarna. 

 Fortsätta arbetet med att implementera RAS i SASK:s hela verksamhet. 

 Anordna officiell utställning. 

 Anordna uppfödarträffar. 

 Arrangera MH och om möjlighet finns, även MT. 

 Ge ut medlemstidning. 

 Upprätthålla hemsidan och ett aktivt forum. 

 Utifrån officiella + ASCA-tävlingsmeriter utse årets aussie i tävlingen ”Årets Aussie 

2014”. 

 Dela ut klubbens utmärkelser för erhållet championat och korningar under 2014. 

 Efter förmåga och intresse anordna kurser, utbildning, föreläsningar, träffar och övriga 

aktiviteter.  

 Anordna rasmästerskap i lydnad, bruks och vallning. 

 Anordna  exteriörbeskrivningar. 

 
 

 

 


