


Preliminära tider

Fredag 15 oktober

18.00 – 19.00 Middag

19.15 – 20.15 Gemensam uppstart

20.15 – 21.00 Möte RASK och DISK

Lördag 16 oktober

09.00 – 10.00 Korning - MT revidering

10.00 – 10.30 Förmiddagskaffe

10.30 – 12.00 Forts. Korning - MT revidering

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Forts. Korning - MT revidering

14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.10

16.10 – 17.00

17.00

19:00

Korning - Exteriörbeskrivning

Redovisning Collie projektet

Presentation ny SBK ras 

vostotjnoevropejskaja ovtjarkas (VEO)

Lathunden

Avslutande av dagen

Middag

Söndag 17 oktober

09.00 – 09.15

09.15 – 09.30

Sund och hållbar hundhållning

Avelsfunktionär

09:30 – 10.00

10.00 – 10:30

10:30 – 11:30

Mentalbeskrivning - särskilda regler, 

anvisningar

Förmiddagskaffe

Forts. Mentalbeskrivning

11.30 – 12 .00  Gemensam sammanfattning och avslutande

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00

14:30 – 15:00

RASK och DISK tid 

Eftermiddagskaffe

16:00 Avslutande var för sig



Preliminära tider

Fredag 15 oktober

18.00 – 19.00 Middag

19.15 – 20.15 Gemensam uppstart

20.15 – 21.00 Möte RASK och DISK
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Grupp 1: Australian cattledog, chodský pes, collie, 
vit herdehund

Godkänd appell klass vid SBKs bruksprov eller BSL 1 eller IGP 1 eller
IPO-R med betyget B i klass V eller MR1 eller godkänd som draghund (DRH 
II) eller godkänt vallhundsprov eller godkänt HWT.

Grupp 1: Australian shepherd, australian kelpie,
beauceron, belgisk vallhund, berger picard, briard

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IGP 1 eller
IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd som draghund
(DRH II) eller godkänt vallhundsprov eller godkänt HWT.

Grupp 1: Vostotjnoevropejskaja ovtjarka Godkänd appell klass vid SBKs bruksprov eller BSL 1 eller IGP 1 eller
IPO-R med betyget B i klass V eller MR1 eller godkänd som draghund (DRH II).

Grupp 1: Bouvier des ardennes, bouvier des flandres,
hollandse herdershond, tysk schäferhund

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IGP 1 eller
IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd som draghund (DRH II).



Grupp 2: Rysk svart terrier Uppflyttad till lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 1 eller IGP 1 eller IPO-R med 
betyget B i klass V eller MR1 eller godkänd som draghund (DRH II).

Grupp 2: Boxer, dobermann, hovawart, 
riesenschnauzer, rottweiler

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IGP 1 eller 
IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd som draghund (DRH II). 





Grupp 1: Australian cattledog, collie, vit herdehund a) [..] Betyget uppflyttad till lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 med betyget B 
eller IGP 1 med betyget B eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd 
som draghund (DRH II) eller godkänt vallhundsprov eller godkänt HWT. 

Grupp 1: Australian kelpie, australian shepherd, 
beauceron, belgisk vallhund, berger picard, briard, 
chodský pes

a) [..] Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 3 med betyget B 
eller IGP 1 med betyget B eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd 
som draghund (DRH II) eller godkänt vallhundsprov eller godkänt HWT. 

Grupp 1: Vostotjnoevropejskaja ovtjarka a) [..] Betyget uppflyttad till lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 med betyget B 
eller IGP 1 med betyget B eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd 
som draghund (DRH II). 

Grupp 1: Bouvier des ardennes, bouvier des flandres,
hollandse herdershond, tysk schäferhund

a) [..] Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 3 med betyget B 
eller IGP 1 med betyget B eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd 
som draghund (DRH II). 



Grupp 2: Rysk svart terrier a) [..] Betyget godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 med betyget B eller 
IGP 1 med betyget B eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd som 
draghund (DRH II). 

Grupp 2: Boxer, dobermann, hovawart, 
riesenschnauzer, rottweiler

a) [..] Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 3 med betyget B 
eller IGP 1 med betyget B eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller godkänd 
som draghund (DRH II). 
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Lördag 16 oktober

09.00 – 10.00 Korning - MT revidering

10.00 – 10.30 Förmiddagskaffe

10.30 – 12.00 Forts. Korning - MT revidering

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Forts. Korning - MT revidering

14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.10

16.10 – 17.00

17.00 

19:00 

Korning - Exteriörbeskrivning

Redovisning Collie projektet

Presentation ny SBK ras 

vostotjnoevropejskaja ovtjarkas

(VEO)

Lathunden

Avslutande av dagen

Middag
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Mentaltestdomare
Konferenser

Förbundsstyrelsen
Färdigt förslag reviderat MT

Rasklubbar
Konferenser, enkät, 

dialogmöten

Uppfödare
Enkäter

Hundägare
Enkäter





Ras Antal svar

Australian cattledog 9

Australian kelpie 17

Australian shepherd 52

Beauceron 3

Belgisk vallhund 45

Bouvier des flandres 3

Boxer 20

Briard 2

Chodský pes 12

Collie 44

Ras Antal svar

Dobermann 12

Hollandsee herdeshond 2

Hovawart 18

Riesenschnauzer 12

Rottweiler 53

Rysk svart terrier 2

Tysk schäferhund 112

VEO 2

Vit herdehund 14

Totalsumma 434



Ras Antal 
svar

Annan ras 21
Australian cattledog 5
Australian Kelpie 38
Australian shepherd 115
Beauceron 2
Berger picard 2
Border collie 1
Bouvier des flandres 1
Boxer 26
Briard 25
Bruksras och annan ras 29
Bellgisk Vallhund 48
Chodský pes 11

Ras Antal 
svar

Collie 27

Dobermann 30

Flera raser 82
Holländare kh 9
Hovawart 25

Riesenschnauzer sv 24
Rottweiler 50
Rysk svart terrier 2

Tysk schäferhund 179

VEO 2

Vit herdehund 23

Totalsumma 777



Egenskap Rasklubb Uppfödare Ägare

Aggression 0% 0% 0%

Drivkraft (mod) 0% 4% 17%

Försvarlust 0% 1% 1%

Jaktkamplust 0% 0% 1%

Minnesbilder 12% 1% 4%

Nerver 59% 57% 41%

Social kamplust 6% 3% 9%

Socialitet 24% 15% 13%

Temperament 18% 5% 14%

Ej svarat 0% 15% 0%
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AKTIVITET

REGLER • Främst redaktionella ändringar

ANVISNINGAR • Redaktionella ändringar
• Socialt samspel – diskussion kring utförandet på 

RAS-/RUS-konferensen
• Prioriteringsordningen läggs som bilaga

UTBILDNING • Uppdatering/utbildning avseende reviderat MT
• Protokollet
• Återkommande utbildningar/träffar för att öka samsyn
• Utbildningsplan utarbetas vintern 2021/2022

ÖVRIGT • Konvertering av mentalbanor
• Mall för utvärderingsverktyg för uppfödare
• Rasspecifika egenskaper
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För korningens båda delar

Underkänd hund kan prövas/beskrivas på nytt efter det att 

sex (6) månader förflutit, dock ej på samma plats som vid 

första tillfället.

(Ska 6 månader gälla även för exteriörbeskrivning? Ska platsen 

vara en annan – relevant för exteriörbeskrivning? MT står att 

det ska vara annan plats.)

Omprov/”ombeskrivning” kan endast utföras (1) gång.



Exteriörbeskrivning

Rätt att delta har registrerad hund av ras för vilken SBK 

har avelsansvar och som har uppnått 12 månaders ålder 

senast dagen för beskrivningen, ingen åldersgräns uppåt. 

Hund som godkänts vid första exteriörbeskrivningstillfället 

får inte beskrivas igen.
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• Lathunden håller på att uppdateras gällande nya tävlingar 
samt buggar

• Nya digitala utbildningar (Filmer) skall tas fram

• Utbildning via Teams/Zoom kommer att anordnas

• Fysiska utbildningar



• RAS var 5:e år, uppf 1gg/år i samband med årsmöte

• SKK Mall skall användas, ny mall kommer senare i vinter.

• Förankring i klubben är mycket viktigt.

• Utvärdera hälsoprogrammen och motivera om 
behålla/ändra



Söndag 17 oktober

09.00 – 09.15

09.15 – 09.30

Sund och hållbar hundhållning

Avelsfunktionär

09:30 – 10.00

10.00 – 10:30

10:30 – 11:30

Mentalbeskrivning - särskilda regler, 

anvisningar

Förmiddagskaffe

Forts. Mentalbeskrivning

11.30 – 12 .00  Gemensam sammanfattning och avslutande

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00

14:30 – 15:00

RASK och DISK tid 

Eftermiddagskaffe

16:00 Avslutande var för sig
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Avelsfunktionär - vad är det?



● Övervaka population, hälsa, mentalitet, 

arbetsegenskaper och exteriör i rasen.

● Vägleda och guida i enlighet med RAS.

● Ta fram fakta och statistik som hjälp till 

uppfödare och valpköpare.

● Vara en kanal till specialklubben i avelsfrågor. 

● Utbilda sig i aktuella frågor.

Vad gör en avelsfunktionär?



• Någon som kan ta fram statistik och fakta om 
rasen.

• Någon som kan bidra till arbetet med den 
rasspecifika avelsstrategierna.

• Någon som kan ha koll på läget i rasen gällande: 
• Population
• Hälsa
• Mentalitet
• Arbetsegenskaper
• Exteriör

Vad kan rasklubben ha för nytta av en 
avelsfunktionär?



• SKK avelsfunktionärsutbildning

• Intresse och engagemang i rasklubb

• Tidigare kunskaper i genetik mm. 

• Utbildning i lathunden

Hur blir man avelsfunktionär?



• Få information om hur det är tänkt att fungera med RAS mm. 

• Få bekräftat att tidigare kunskaper inom genetik mm. även gäller i 

hundvärlden. 

• Träffar personer från andra rasklubbar med liknande intressen.

Avelsfunktionär – nyttan av utbildningen





• Göra häften av regler och utförande anvisningar

• Se över måttangivelser

• Moment som är likadana ska beskrivas likadant i båda 
utföraranvisningarna

• Enhetligt utförande – genom anvisningar, utbildning, m.m.

• Individen som ska bedömas inte rasen

• Viktigt att läsa hundarnas agerande!
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