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Verksamhetsberättelse för 2021 
AUSTRALIAN 
SHEPHERD 

Styrelsen för Svenska australian shepherdklubben (SASK) avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 202 I. 

Styrelse 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning: 

Ordförande: Carina Lindström 
Vice ordförande: Liz Knutsson 
Sekreterare: Tina Sperring 
Kassör: Maria Romner 
Ledamot: Jenny Nyberg 
Ledamot: Erika Fundberg 
Ledamot: Lea Edberg 
Suppleant: Agnetha Andersson 
Suppleant: Jenny Aström 

Revisorer 

Ordinarie har varit Ingela Bergare och Ewa Carlefred. 
Suppleant har varit Camilla Appelgren. 

Valberedning 

Emma Sandfjord (sammankallande) samt Liza Hasselquist och Katja Wolters 
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1. Inledning- 2021 ytterligare ett år präglat av Coronapandemin 

2021 har fortsatt varit präglat av pandemin och restriktioner, vilket har medfört att vi inte har 

kunnat genomföra vår verksamhet som tidigare . . . Vi hade en liten period under hösten som 

restriktionerna släpptes så vi kunde genomföra våra rasmästerskap ändå. Vallningsgruppen har 
genomfört flera vallanlagsprov och träningshelger. 

För oss som nationell klubb är arrangemangen viktiga! Detta för att följa rasens utveckling, 

socialt genom att medlemmar träffas och för styrelsen att diskutera samt byta åsikter med 
medlemmarna. 

Vi hoppas att under 2022 återigen kan välkomna våra medlemmar på våra olika 
arrangemang i SASK:s regi. 

2. Årsmöte och styrelsemöten 

Utöver det digitala årsmötet den 12-14 mars har styrelsen har haft 11 protokollförda 

styrelsemöten under året. Mellan de digitala sammanträdena har kontakt upprätthållits via 
telefon, e-post och Messenger. 

3. Medlemsstatistik 

Totala antalet medlemmar i klubben den 31/12 2021 var 800st (791 st). 

Medlemsantalet fördelar sig enligt följande (siffror inom parentes från 2020): 

Ordinarie: 721 (705) 

Familj: 23 (25) 

Ungdom: 52 (59) 

Utland: 0 (0) 

Hedersmedlemmar: 4 (2) 

Klubben arbetar regelbundet med medlemsvärvning bl a genom mejlutskick till de 

medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap och vi informerar intresserade valpköpare, 

hundägare och uppfödare om vikten av att stödja rasklubben. När SKK skickar oss 

uppdaterade listor på nyregistrerade aussieägare, får dessa också ett mejlutskick med info 

om rasklubben. Runt årsskiftet påminns även uppfödare om värdet att medverka på 

uppfödarlistan följande år. 

Svenska australlan shepherdklubben (SASK) är en rasklubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening sohm 
. h xterlört Rasklubben ar syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshund ras; mentalt, hälsomässigt oc e · h tbyt 

bild I g och erfaren etsu en, ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom fakta Insamling, Information, uppfödarut n n åd 
11 untran och r me an framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppm 

klubbens alla medlemmar. Mer Info finns på sask.nu 
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Verksamhetens intäkter har uppgått till 215 699 kr och kostnaderna till 16 l 115 kr, dvs ett 
överskott med 54 583 kr. Jämfört med 2020 har resultatet minskat med 52 452 kr, vilket vi 
ändå ser som ett mycket bra år för klubben. Vi har fortsatt utrymme för utveckling av 
rasklubben och aktiviteter för medlemmarna. 

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning. 

5. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar 
SASK har deltagit vid: 

· 5-7 februari, SBKs organisationskonferens, digitalt genomfört 
· 8 maj, SBKs Kongress digitalt genomfört 

· En majoritet av dialogmötena mellan FS, distrikt och rasklubb 
· En majoritet av rasklubbarnas gemensamma möten, RASK 

6. A velsrådet 

Avelsrådet har bestått av: Erika Fundberg, Liz Knutsson, Jessica Pilhede, Liza 
Hasselquist samt Jeanette Forssman. 

En kullstatistiklista tas sedan 2017 fram över samtliga valpkullar födda under året före. Den 
omfattar kennel, avelsdjur, MH, ögonlysning och röntgen, arbetsmeriter mm och där de som 
uppnått rasklubbens två valphänvisningsnivåer (grundläggande alt. samtliga) markeras. 
Några huvudresultat från kultstatistiken från 202 l : 

• 24,5 procent av hundarna registrerade år 2020 uppfyller SASK:s grundläggande 
krav och 7,5 procent uppfyller SASK:s samtliga krav. 

• Under 2020 registrerades l 06 kullar. 

Jenny Nyberg (i styrelsen) och Liz Knutsson (i styrelsen och avelsrådet) tog fram 
kullstatistiklistan för 2020. 

Andra områden som A velsrådet arbetat med är: 

• Fortlöpande svarat på frågor om avel, valpar, hälsa etc. 
• Valphänvisningskrav 
• Hanhundslistan 
• Undersökt möjlighet om rasklubben kan sponsra ögonlysning för äldre hundar. 

Svenska australlan shepherdklubben (SASK) är en rasklubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exterlört. Rasklubben har 
ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktalnsamllng, Information, uppfödarutblldnlng och erfarenhetsutbyten, 
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer Info finns på sa sk.nu 
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• Videon "Köpa valp" som guidar intressenter av rasen i sitt valpköp. 
• Ansvarat för fliken "Om rasen" på hemsidan 
• Arbetet med att revidera RAS har fortsatt under året. Arbetet har tagits över av Lena 

Stangvik som får hjälp av nuvarande avelsråd för att färdigställa de sista detaljerna. 

6.1 Statistik uppfödarlista 

3 I/ 12 2021 fanns det 40 uppfödare på I i stan. 

7. Hälsa 

7 .1 Mentalbeskrivningar/Mentaltester 

SASK hade efter stor efterfrågan bokat MH den 13 juni och MT den 6 juni hos SK Uddevalla 
men intresset fanns inte i lika stor utsträckning och mentalitetsbeskrivningen ställdes in, MT 
genomfördes med 2 deltagare. Inget ytterligare MH eller MT gick att genomföra. 

7.2 Lathunden 

Vi har under året haft stora problem att få Lathunden att fungera. Programvaran innehåller 
buggar och är så pass ålderstigen att det är problem att få den att fungera på en modern dator. 
I september annonserade SBK ut att en uppdatering av Lathunden var på väg ut, den finns nu 
att hämta via SBK hemsida (version 10.0). Uppdateringen av lathunden har inte köpts eller 
kunnat installerats a:v rasklubben samt oklarheter finns gällande licenser till lathunden, frågan 
håller på att utredas. 

7.3 Förteckning över hundar som diagnostiserats med epilepsi, EP-lista 
Listan som finns på hemsidan har under året utökats med 2 namn. 

7.4 Exteriörbeskrivningar 

SASK hade efter stor efterfrågan bokat MT den 6 och 12 juni båda inklusive 
exteriörbeskrivning hos SK Uddevalla men intresset fanns inte i lika stor utsträckning och 
endast exteriörbeskrivningen samt MT den 6 juni genomfördes med 8 deltagare respektive 2 
deltagare. Styrelsen försökte anordna exteriörbeskrivning under hösten men lyckades inte med 
detta. 

Svenska australlan shepherdklubben (SASK) är en rasklubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriör!. Rasklubben har 
ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktalnsamllng, Information, uppfödarutblldnlng och erfarenhetsutbyten, 
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer Info finns på sask.nu 
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8. Tävlingar 

8.1 Årets aussie 2021 slås ihop med 2022 
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Tävlingssäsongen 2021 har varit förkortad och styrelsen beslutade därför att slå ihop årets 
aussie 2021 med 2022. 

8.2 Rasmästerskap 

På grund av lättade restriktioner från juni och framöver kunde v1 i år genomföra våra 
rasmästerskap i olika delar av landet. 

· Rallylydnad och lydnad anordnades den 18-19 september på Melleruds BHK. 
Där hade vi 11 startande i RLD N, 4 startande i RLD F, 2 startande i RLD A samt 8 startande 
i RLD M. I lydnaden hade vi 8 startande i startklass, 6 startande i klass I , 3 startande i klass 
2 samt 2 startande i klass 3. 

· RM Bruks anordnades i elitklass sök och elitklass spår i samarbete med Eskilstuna BK den 
21-22 augusti. Vi erbjöd även rapport men vid anmälningstidens slut hade vi inga deltagare 
och valde att stryka rapporten från årets RM. Söket hade 2 deltagare och spåret 14. 
· Agility anordnades på Väsby BK för klasserna L och XL med 10 starter 
· Rasmästerskapet i vallning var på Fäboda Gård i Mariefred och hade 12 starter 

8.3 Arrangemangskommitten 

SASK vill årligen erbjuda rasmästerskap inom de grenar som nämns under punkt 8.2. Genom 
arrangemangskommitten vill vi bygga upp en gemensam kunskapsbas, som vi kan dela med oss 
av mellan de olika grenarna. Vi tror också på att sprida uppdragen inom SASK på flera personer, 
dvs personer utanför styrelsen. I det här fallet vill vi engagera personer som tycker om att jobba 
med arrangemang men inte nödvändigtvis att sitta i möten en gång i månaden. En avtalsmall 
har arbetats fram som kommer att utvärderas efter rasmästerskapen i bruks under sommaren. 

9. Övriga aktiviteter 

9.1 Läger 

Inga läger eller kurser kunde genomföras. 

9.2 Vallningskommitten 

Gruppen har bestått av: Lena Stangvik, Harriet Ingholm, Emelie Merenius, Anna Brinning samt 
Maja Fredrikson som valde att lämna gruppen i juni. Gruppen har haft 7 webbmöte där 
verksamheten har planerats och diskuterats. 

Svenska australlan shepherdklubben (SASK) är en rasklubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshund ras; mentalt, hälsomässigt och exterlört. Rasklubben har ett 
avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, Information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, 
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu 
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Vallningskommitten har genomfört ett antal träningar och NHAT. 

HWT träning 9 maj Fäboda 6 deltagare 
Träning l juni Lerkulan 6 deltagare 
NHA T 11 april Klämmestorp 6 deltagare 
NHA T 8 maj Fäboda 5 deltagare 
NHA T 3 juli Fäboda 11 deltagare 
NHA T 4 september Fäboda 2 deltagare 
NHA T 6 november Olofstorp 15 deltagare 
Informationsmöte via Zoom I december angående FCI :s prövningsordning i vallning 
Träning 4-5 december Lerkulan 6 deltagare/dag 
Rasmästerskap Fäboda 12 starter 

9.4 Uppfödarträffar 

På årsmötet i mars 2020 efterlystes uppfödarträffar. Detta är något som dessvärre inte kunnat 
genomföras fysiskt det senaste två åren på grund av rådande pandemi. Men avelsrådets ambition 
är att erbjuda träffar under kommande år. 

9.5 ASCA-registreringar 

Styrelsen har under året arbetat med möjligheten att få registrera stamtavlor för ASCA 
registrerade importer. Avelskommitten i SKK har nu beslutat att utreda möjligheterna att 
lägga in härstamning från hundar med stamtavla från klubbar som inte är anslutna till FCI. 
Frågan berör fler raser än Australian Shepherd. Svar har inkommit från Martin Larsson i 
SKK Avelskommitte att frågan kommer att diskuteras på nästkommande AK-möte men han 
informerar även att det kommer vara ett tidskrävande projekt IFALL förslaget går igenom. 

10. PR/INFO 

10.1 Hemsidan 

Sidan har uppdaterats framför allt med information på undersidan Aktuellt. SBKjobbar centralt 
med en ny hemsida och en gemensam struktur för hela organisationen. Vi har under året börjat 
gå igenom informationen på hemsidan för att se att den är korrekt och uppdaterad. 

Vi har framför allt haft stor hjälp av webmaster Henrik Danielsson i allt arbete med hemsidan. 

Enligt Google Analytics hade vi förra året 34 398 användare. 33 737 var nya användare. 61 883 
sessions, 192 856 sidvisningar och i snitt 3, 12 sidvinsningar / session. Snittet för sessionslängd 
var 2:40. Avvisningsfrekvensen (man tittar på en sida, gör inget och går direkt därifrån) var 

Svenska australlan shepherdklubben (SASK) är en ras klubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exterlört. Rasklubben har ett 
avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, Information, uppfödarutblldnlng och erfarenhetsutbyten, 
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer Info finns på sask.nu 
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,65 Yo. Ma.Jonteten av trafiken 28 274st (82,09%) är från Sverige, sen kommer Indonesien pa 
2 363 (6,86%), USA 431 (1 ,25%), Norge 417 (1,21 %), Kina 40 I (I, 16%), Tyskland 206 (0,6%), 
Danmark 202 (0,59%). 

10.2 PR-material och trycksaker 

Varje år delar klubben ut diplom till hundar som under året erövrat en SKK championtitel eller 

fått titeln KORAD. 2021 utdelades 6 diplom (5 stycken 2020). 

Det har skickats ut 11 diplom för genomfört MH (53 stycken 2020). 

Klubben har under året skapat möjligheten att beställa kläder med vår logga på via 
Prima4you. Vi har även tryckt upp t-shirts, pannband och mössor som hade tänkt säljas 

på My Dog samt ska ges som gåva till engagerade i rasklubben. 

10.3 Mässor och evenemang 

My dog och Stora stockholms hundmässa ställdes båda in på grund av pandemin. 

10.4 Aussietidningen 

Redaktörer och formgivare har varit Martina Hallgren och Åsa Hemberg. Ansvarig utgivare 
har varit Carina Lindström. 

Under 2021 har tidningen utkommit med 4 nummer, varav 3 i tryckt upplaga, sedan detta 

efterfrågats av medlemmar. 
Innehåll i tidningen per nummer: 
I. Tema avel, mentalitet och hälsa. Ett digitalt och extra tjockt nummer, med 40 sidor 

2. Tema utställning. Tryckt upplaga, 24 sidor. 
3. Tema bruksgrenar. Tryckt upplaga 24 sidor. 
4. Tema rasmästerskap. Tryckt upplaga 24 sidor. 

10.5 Nya medlemmar i SASK 

Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev, tillsammans med sitt medlemsbevis och senaste 

numret av aussietidningen. Medlemsansvarig har varit Monica Gahlin. 

Vi har mejlat ut ett brev till nya valpköpare vid varje tillfälle som SKK skickar uppdateringar 

om nyregistrerade aussieägare. I brevet presenterar vi klubben, vårt arbete för rasen och 

vikten av att vara medlem i klubben. Tina Sperring har varit ansvarig. 

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriör!. Rasklubben har ett 

avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, Information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, 
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppmuntran och råd mellan 

klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu 
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10.6 Facebook 

Klubbens officiella Facebook-grupp ökar hela tiden och hade 31 december 2021 över 5000 

följare (ca 4500 2020). Sidan är i hög grad levande med inlägg från både från styrelsen och 

från enskilda medlemmar. Styrelsen har använt gruppen till att föra ut information till 

medlemmar och intresserade av rasen. 

Klubben har även en grupp för våra uppfödare med över I 70 medlemmar ( 157 2020). 

10.7 Instagramkonto 

Föreningen har ett Instagramkonto under namnet @SASKofficial med över 700 följare 31 

december 2021 . Uppdateringar från bl.a rasmästerskapet i bruks gick att följa live via stories 

och verkade varmt uppskattat av våra medlemmar. Tidningen har beviljats 

inloggningsuppgifter till Instagramkontot och kommer att bidra med bilder och viktig 

information rörande klubben. 

Tack! 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande och 

utveckling. Vi vill också framföra vårt tack för förtroendet under det gångna året och önskar 

den nya styrelsen stort lycka till. 

~ -~-
Ordförande: Carina Lindström 

Ledamot: Jenny Nyberg 

irdförande: Liz Knutsson 

',{~ ~ -
Kassör: Maria Romner 

Svenska australlan shepherdklubben ISASK) är en rasklubb Inom svenska brukshundklubben (SBK). Det är en Ideell förening som 

syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exterlört. Rasklubben har ett 

avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktalnsamllng, Information, uppfödarutblldnlng och erfarenhetsutbyten, 

framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, Inspiration, uppmuntran och råd mellan 

klubbens alla medlemmar. Mer Info finns på sa sk.nu 


