
VÄLKOMMEN!

RAS/RUS-konferens 2022



Praktisk info



Program Lördag
Kl.9.30 Samling med fika

Kl. 10.00 Uppstart och presentation Avel & Hälsa

Kl. 10.30 MT2023 - Reino Oscarsson

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 RAS: Syfte, mall, SKK krav - John Örvill

Kl. 13.30 Lathunden - John Örvill UGA

Kl. 14.00 Gemensamma diskussionspunkter (distrikt/rasklubbar var för sig)

Kl. 14.45 Fika

Kl. 16.30 Summering och upprättande av handlingsplan dag 1

Kl. 17.00 Avslutande av dagen

Kl. 19.00 Middag



Program Söndag

Kl.9.00 Information från Avel & Hälsa - arbetssätt med AoH inkl gruppdiskussioner

Kl.10.30 Fika

Kl.11.00 Elisabeth Rhodin - Arbete med inavelsgrader, inavelsproblematik, och vad innebär genetisk inavelsgrad

Elisabeth Rhodin - Avel & Hälsa kommitte arbete

Kl.12.30 Lunch

Kl.13.30 Q&A

Kl.14.00 Sammanfattning med redovisning från diskussionspunkter, upprättande av handlingsplan.

Kl. 15.00 Hemgång
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&
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Avel & Hälsa

Varför är vi här?

Vad vill vi uppnå?

Hur gör vi det?

Diskutera och anteckna!



Mentaltest (MT) 2023

REINO OSKARSSON



MT är viktigt ur avelssynpunkt

Varför?

• En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra

• Träna och tävla kan vara en stor del men i första hand är de flesta hundar 
sällskaps- och familjehundar

Inte bara viktigt utan oerhört viktigt!
• Vi behöver arbeta på mentaliteten – för hundarnas skull
• Kan ge slutresultat av uppfödares avelsarbete



MT2023
Utföraranvisningar

Genomgång

Skillnad mellan nuvarande och reviderat MT
• All kamp borttagen

Andra ändringar
• Röret tagits bort och ersatts av lastpall
• 2 aktivitetsprov, nuvarande inget
• Ändrat i skott – passiv hund i början, aktiv 2 sista skotten
• Något ändrat i sociala kampen (gubben)

Oförändrat - dumpe, skrammel, flockkänsla och släden



MT2023
Protokoll

Genomgång 

Skillnad nuvarande mot reviderat

Plus- eller minusskala



MT2023 
Bedömningsgrunder

Nuvarande vs reviderat mentaltest

• Begreppet nerver
• Försvarslust
• Aggressivitet

Finns det någon skillnad i sättet att se på 
mentalitet i nuvarande och reviderat MT?



Nuvarande vs reviderat MT
Slita – bita – dra

Nuvarande MT:
Moment nr. 3 - Gripande och konkurrens om 
föremål på 5 och 40 meter (utbildning)

Reviderat MT:
Moment nr 2 – Gripande och konkurrens

• Kontroll av intresse, startsnabbhet, 
gripandeförmåga, belastning



Nuvarande vs reviderat MT
Socialt samspel

Sätter press på hunden med en form av dominans
och aggressivitet 

För mycket social kamplust hos en hund kan ställa 
till problem 

- blir dominans och hunden vill gärna dominera 
föraren eller omgivningen



Nuvarande vs reviderat MT
Aktivitetsprov

Genomförs två gånger i reviderat MT

• Upptäcka ev. förändring i hundens 
aktivitetsnivå efter att ha blivit utsatt 
för belastande situationer



Vi vill skicka med Rasklubbarna

• Är ni engagerade inom mentalitet i rasklubben?

• Borde ni ställa högre krav på mentaliteten?

• Hur vill ni att er idealprofil för rasen ska se ut (mentalt)?
• Kan ni sätta upp den själva?
• Behöver ni hjälp?

 Kan Utskottet för avel och hälsa hjälpa er?



Vi vill skicka med distrikten

• Utbildning av figuranter - hur ska vi få både bättre och jämnare kvalité på 
utbildningarna?

• Behövs det en brush-up?
• Uppdatera/kvalitetssäkra banor?

 Kan Utskottet för avel och hälsa hjälpa?



RAS
(rasspecifika avelsstrategier)

RAS är en handlingsplan för avelsarbetet inom rasen och innehåller en presentation av de avelsmål som är 
högst prioriterade att uppnå under den kommande femårsperioden samt en tydlig beskrivning av de 
handlingsplaner man kommit överens om att följa för att nå målen under denna tidsperiod.

RAS-dokumentet ska innehålla följande avsnitt:

•Inledning
•Regler och rekommendationer för uppfödare och hanhundsägare
•Historik
•Population
•Funktionsegenskaper
•Vardagsmentalitet
•Hälsa
•Exteriör
•Handlingsplan för rasklubben



RAS
När var hur

RAS-dokumentet ska förnyas/uppdateras/revideras var 5:e år

• Sätt ihop en ansvarig grupp ca 2 år innan inlämning
• Gruppen bör inte vara mer än 2-3 individer
• Gör en handlingsplan (tidshjul)
• Planera ev hälsoenkäter
• Fundera på realistiska mål
• När ett första utkast är klart involvera kommittéer/experter på rasen 
• Skicka nästa utkast till SBK för påseende, lägg till/ändra det som saknas
• Förankra RAS hos alla medlemmar inte bara uppfödare (4-6v)
• Skicka till SBK för godkännande
• SBK skickar till SKK
• SKK kommer med synpunkter (alltid..)
• SKK godkänner RAS (räkna med ca 6 mån från SBK skickar in)



RAS

https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/ras--en-
handlingsplan-for-aveln/



Utbildning
• Våren 2023
• Digital utb
• På plats utb

Lathunden håller på att uppdateras.
• Färdig efter årsskiftet
• Alla nya tävlingsformer
• Vi väntar för närvarande på sk ”postbeskrivningar” för nya tävlingar

Lathunden SQL



Exteriörbeskrivning
Digital bearbetning exteriörprotokoll



Exteriörbeskrivning
Digital bearbetning exteriörprotokoll



Exteriörbeskrivning
Digital bearbetning exteriörprotokoll



Gruppdiskussioner SYFTE & MÅL

SYFTET är att få en samsyn om vad vi ska prioritera att förbättra

 Vad kan vi göra nu?

 Vad kan vi göra under 2023?

 Vad kan vi göra 2023-2025?

MÅLET är att upprätta en gemensam handlingsplan



ARBETSSÄTT

Distrikt
Rasklubbar
RASK
Utskott
FS

MENTALITET

Utbildning av figuranter (D)
Behövs det en brush-up (D)
Uppdatera banor (D)
Är ni engagerade inom mentalitet i rasklubben (R)
Borde ni ställa högre krav på mentaliteten (R)
Poänggränserna - vill ni ändra något (R)

AVELSKOMMITTE

RASK
Rasklubb
Utskott

VERKTYG

Lathunden
Statistik
RAS
Exteriör beskrivning (protokoll)

VAD/HUR/VEM/NÄR



Program Söndag

Kl.9.00 Information från Avel & Hälsa - arbetssätt med AoH inkl gruppdiskussioner

Kl.10.30 Fika

Kl.11.00 Elisabeth Rhodin - Arbete med inavelsgrader, inavelsproblematik, och vad innebär genetisk inavelsgrad

Elisabeth Rhodin - Avel & Hälsa kommitte arbete

Kl.12.30 Lunch

Kl.13.30 Q&A

Kl.14.00 Sammanfattning med redovisning från diskussionspunkter, upprättande av handlingsplan.

Kl. 15.00 Hemgång



Avel & Hälsa
arbetar för att främja en sund, funktionell och exteriört korrekt 

brukshund. Tillsammans med våra medlemmar har vi målsättningen att 
blir fler och att alla ska trivas i SBKs verksamhet.



UTSKOTTETS ANSVAR:

o För övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser 
Brukshundklubben har avelsansvar för.

o Vi utbildar/vidareutbildar och examinerar funktionärer inom utskottets verksamhetsområde 

o Vi föreslår regler och anvisningar för provformer inom utskottets verksamhetsområde

o Vi föreslår utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av 
funktionärer inom utskottets verksamhetsområde

o Vi skapar förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbs-
och avelsfrågor 

o Vi samordnar information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser 
Brukshundklubben har avelsansvar samt uppföljning av rasklubbarnas arbete med 
Rasspecifika Avelsstrategier

o Vi samordnar och utvecklar arbetet med Brukshundklubbens rasers fysiska och mentala hälsa i 
samarbete med rasklubbar och anlitade specialister.

o Vi samordnar utställningsverksamheten inom Brukshundklubben

o Vi arrangerar exteriördomarkonferenser samt vidarutbildar och examinerar exteriördomare 

UTSKOTTGRUPPER:
o Mentalitet
o Exteriör
o Avelsamordning
o Friskvård & Hälsa

UTSKOTTET BESLUTAR OM:
o Auktorisation och åter-auktorisation av 

funktionärer i enlighet med gällande regelverk.
o Yttranden till SKK i avels- och uppfödarärenden 

(ex dispenser)
o Beslut i besvärs- och dispensärenden inom 

utskottets verksamhetsområde
o Fastställer program för provformer inom 

utskottet.

SBK KANSLI:
o Är mottagare och avsändare av officiella frågor 

och svar
o Är SKKs, distriktens och rasklubbarnas kontakt i 

rutinärenden.
o Hanterar inbjudningar och kallelser till centrala 

arrangemang
o Effektuering av beslut med utskick av 

erforderliga handlingar 
o Supportar utskottet administrativt vid centrala 

konferenser och utbildningar.



UG MENTAL UG EXTERIÖR UG AVELSAMORDNING UG FRISKVÅRD & HÄLSA
Framlägger verksamhets- och genomförandeplaner med budget för kommande år i treårsperioder

Följer skriftligt upp verksamhetsplaner och mål kvartalsvis
I samarbete med tjänsteman tillse att aktuell information är publicerad på hemsidan.
Genomföra kvalitetskontroller och kvalitetssäkring av arrangemang samt funktionärer

Handlägga och besluta relevanta dispensärenden
Årligen uppdatera centrala funktionärslistor

Framtagande av utbildningsplaner för de funktionärskategorier som faller under utskottsgruppens område.
Planera och genomföra utbildning/vidareutbildning av funktionärer inom gruppens ansvarsområde.

Supporta och vägleda distrikt och rasklubbar inom ansvarsområdet

Arbetar fram förslag till utveckling och
utvärdering av provformer I utskottsgruppens

område inkl regelrevidering

Planering och genomförande av 
exteriördomarkonferens enligt SKKs regler och

riktlinjer

Samordning av information och utbildning i 
avelsfrågor och om avelskrav för de raser

Brukshundklubben har avelsansvar

Regelbundet anordna
friskvårdskonferenser

Regelbundet kalla till konferenser med syfte
att åstadkomma en kvalitetshöjning av 

funktionärskåren

Säkra att det finns exteriördomare och
exteriörbeskrivare för de raser vi har 

avelsansvar för

Uppföljning av rasklubbarnas arbete med 
Rasspecifika Avelsstrategier

Tillse att prov- och tävlingsformer är
fysiologiska

Att följa utvecklingen på materialområdet och
om möjligt ta fram material som kan erbjudas

arrangörer till en rimlig kostnad

Samarbeta med rasklubbarna och UGA om 
exteriörbeskrivningsprotokoll vilka skall läggas

in digital (Excel/Lathunden)

Kalla till avelskonferenser med syfte att
åstadkomma en kvalitetshöjning inom detta

område.

Bistå med information avseende
sjukdomar och anomalier så att man  kan

ta hänsyn till detta i aveln.

Samarbeta med rasklubbarna och UGE om 
exteriörbeskrivningsprotokoll vilka skall

läggas in digitalt

Sprida kunskap om vikten av friskvård för
alla hundar. 

Regelbundet kalla till lathundsutbildning
Informera och utbilda om hur hundars
konstruktion ger förutsättningar för ett

aktivt liv och god hälsa



Utskottet Avel & Hälsa – prioriterade områden 2023 Organistions konferens 2022
....ska stärka en bättre och respektfull dialog, möjliggöra olika arbetsformer inom utskottet för att motivera kompetenta medlemmar att engagera sig I utskottet.

UGE - Säkerställa kompetens och verktyg för exteriörbeskrivare genom att
inventera auktorisationer, utbilda samt utveckla verktygen för att möjliggöra
rasutveckling och fastställandet av rasspecifika mål.

1.Exetriörbeskrivar konferens
2.Exteriör domarutbildning numerärt små raser
3.Fastställa behov av uppdaterat exteriörbeskrivarprotokoll
 Fastställa behov av brush-up utbildning för exteriörbeskrivare
 Utvärdera behov av anatomi utbildning – inventera vad som finns, digitalisera?

UGM - Säkerställa utvärdering av hundars funktionalitet genom att
bevara och kompetensutveckla beskrivar och domarkår. Öka
intresset för hundars mentalitet. Supporta och vägleda distrikt 
inom ansvarsområdet.

1.Informera & nätverka för att skapa samsyn I organisationen
2.Vidareutbildning av mentaldomare på reviderat MT
3.Mentaldomar utbildning
 Undersöka möjlighet och tillsätta AG för “temadag mentalitet”

UGA -skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de 
mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan utföra sina 
uppgifter genom att stärka dialogen mellan utskottet och 
rasklubbar.

1.Uppföljning, framtagande och utvärdering av RAS
2.Utveckla och erbjuda support Lathunden
3.Utveckla samverkan mellan utskott och rasklubbar
 Supporta och vägleda rasklubbar (RASK) inom ansvarsområdet

UGH -bistå med kompetenshöjande insatser för intresserade 
och verksamma inom området hälsa/friskvård samt tävling 
och träning

1.Bidra i framtagandet av sunda bruksprov
2.Informera och utbilda organisationen gällande förändrade
förutsättningar för hundars hälsa (ex djurskyddslagar/ny
kompetens)

AG definition brukshund - skapa en tydlighet kring SBK:s syn på vad som 
kännetecknar de arbetande raser vi har avelsansvar för
Definiera vad som är de minsta gemensamma nämnarna för de raser som 
SBK har avelsansvar för



Arbetssätt Avel & Hälsa -
gruppdiskussion

• Digitalt uppföljningsmöte RASRUS konferensen?

• Förenkla och förbättra kommunikation HUR/VEM? (digitalt,fysiskt,sociala medier?)

• Dialoggrupper – räcker det?

• Samarbete, representation RASK/utskott/FS – HUR/VEM?

• Hur uppmärksammar vi våra funktionärer?

• Supportforum specifika frågor (ex Lathund/RAS/Avelssupport/dispenser/auktorisationer
mm)

• Hur vill vi att RASRUS konferensen ser ut 2023 (2023 plan digital/2024 plan fysisk)

VILKA ANDRA IDEER FINNS?



• Inavelsgrader
• Inavelsproblematik
• Vad innebär genetisk inavelsgrad?

• Avelskommitté arbete

Elisabeth Rhodin
.



• 46 ideer, förbättringar, förändringar fångade!

• Samsyn på MT2023 – vi vet mer och förstår bakgrund

• Vi fick en brush-up om hundavel dåtid & framtid

• Alla dokument delas efter mötet

• Agenda & förväntningar på AoH/RASK/Distrikt/Rasklubbar till 
Uppföljningsmöte Jan ’23 – AoH bokar upp! 

• Utvärdering skickas ut av Christine

Sammanfattning och avslutning
.



Vad kan vi göra NU? Fixa direkt eller 
starta direkt

.

VAD HUR VEM NÄR

Aktuell statistik
Mer frekvent uppdatering centralt
Marknadsföra och förenkla sökvägar AoH Q2 ‘23

Förbättra kommunikation till rasklubbar mentalitet Säkerställa/starta att information delas från utskott till rasklubbar UGM Q1'23

Underlag för exteriör till RAS
Lägga in protokoll I lathunden
Etablera en nuvarande status Rasklubbar Q2'23

Resurser till mentalitet
Göra mentalitet till ett utskott, ta fram förslag till arbets & 
delegeringsordning med övrig organisation beaktad. AoHFS Q2 ‘23

Förbättra ekonomi Se över pris banhyror Distrikt Q2 ‘23
Ge förutsättningar för att kunna kvalitetssäkra 
funktionärer och banor

Tillsätta atbetsgrupp. Ta fram metoder och kriterier för att tydliggöra vad 
och hur det skall bedömas DistriktAG Q2 ’23

Vi behöver rätt kommunikationsvägar Uppdatera kontakt uppgifter årligen Rasklubbar/distrikt
Q2 

årligen

Spendera tiden rätt Dialoggrupper är “för” övergripande alt. fungerar inte alls AoHFS Q2'23

Adjungera AoH till RASK och viceversa 2 av 5 möten per år RASK Q1 ‘23

Mentallärar nätverk AoH fastställer syfte och kallar till uppstart AoH Q1 ‘23

Centralisera Lathunden Undersöka möjlighet till centralisering/digitalisering UGA H1 ‘23

Excel mall för Ext beskrivning Mailas rasklubbar UGA Dec ‘22

Licenser Lathunden Anmäl till kansliet Rasklubbar årligen



Vad kan vi göra 2023? Starta AG, förslå mål 
& tidplan

.

VAD HUR VEM NÄR
Samarbete kring mentalitet för rasklubbar och 
distrikt Avsätta tid på centrala konferenser för rasklubbar och distrikt tillsammans AoHFS 2023

Öka nivån om grundläggande mentalitet I hela
organisationen - Prioritet 2023

Ta fram utbildningmaterial för Lokalklubbar/rasklubbar/ uppfödare
Göra gemensamt material tillgängligt
AG för att upprätta tidsplan “Fokusgrupp mentalitet” Distrikt/RK/AoH

Q2 
‘23

Prioritera mentalitet I hela organisationen
Mentalitet bör genomsyra hela organisationen och börjar med FS för att 
inspirera övriga FS 2023

Bättre ekonomi för MH/MT tester
Föreslå förändring för att gynna lokalklubbar och den aktive genom att ta 
bort/reducera central avgift Distrikt 2023

Hålla mentaldomare/beskrivare uppdaterade
Årlig brush-up/uppdatering – vid behov, konferenser. Dela information om 
uppdatering MH, domar fort/utbildning omgående. UGM 2023

Central support till rasklubbar
Tillsätta centralt forum för support (avelskommitte) till rasklubbar 
(Lathunden/avelsfrågor/RAS/hälsoprogram/mentalitets profiler mm) RASK-AoH 2023

Förbättra exteriörbeskrivning protokoll
Etablera nuvarande status
Se över protokoll och möjlighet till rasspecifika delar I ett generiskt protokoll UGE 2023

Möta varandra & Kvalitetstid tillsammans Förmöte regional inför en fysisk RASRUS konferensen 2023 Distrikt/Rasklubbar Q3’23

Rätt kommunikationsvägar Ingen strategi/synlighet I sociala medier och youtube FS 2023

Beakta tidigare resultat från RASRUS konferenser Se över dokumentation och handlingsplaner för att inte upffina hjulet igen AoH 2023
Inventera, utbilda fler funktionärer med gemensam 
nivå utb material (mentalitet) SE över vad som finns och etablera min krav för innehåll



Vad kan vi göra 2023-25? 
Undersöka,föreslå,starta

.VAD HUR VEM NÄR

Utbilda allmän instruktörer i mentalitet M1-M3 – eller annan digital utbildning UGM

Fler hundar genomför MH/MT Rasklubbar informerar och marknadsför MT internt – Hur? Rasklubbar

Utbilda valpköpare på MH Utbilda valpköpare hur ett MH protokoll tolkas RASK

Bättre testledare och figuranter

Mer fokus och förbättrat utbildning I Beskrivar/domare utbildningarna 
(tilläggspaket)
Vi ska uppmärksamma våra funktionärer UGM

Annan form för SK I utskott AoH Förbättra arbetssätt & arbetssordning för att få kontinuitet i utskottsarbetet RASKFS

SBK kommunikations strategi Tydligare & snabbare information i hela organisationen FS



Handlingsplan RASRUS 2022

.Vad Hur Vem När

Mentallärar nätverk AoH fastställer syfte och kallar till uppstart AoH Q1 ‘23

Centralisera Lathunden Undersöka möjlighet till centralisering/digitalisering UGA H1 ‘23

Licenser Lathunden Anmäl till kansliet Rasklubbar årligen

Excel mall för Ext beskrivning Mailas rasklubbar UGA Dec ‘23

Definiera Brukshunden Ta fram definitioner på vad som kännetecknar en arbetande ras. AG def BrHu Jun ‘23

Öka kunskap om mentalitet Tema dag Mentalitet för alla medlemmar UGM Q3 ‘23

Öka nivån om grundläggande
mentalitet I hela organisationen

Prioritet 2023
Ta fram utbildningmaterial för Lokalklubbar/rasklubbar/ 
uppfödare
Göra M1-3 tillgängligt – arbetsgrupp bör tillsättas för att upprätta
tidsplan “Fokusgrupp mentalitet”

Distrikt/RK/Ao
H

Q2 ‘23

Höja kvaliten på funktionärsutb Översyn av utb planer UGM/Distrikt Q2 ‘23

Tillgängliga funktionärslistor Uppdaterade listor på distrikens hemsidor
Se över möjligheten till central lista

Sammanställt i slide 44-46



Handlingsplan RASRUS 2022

.Vad Hur Vem När

Aktuell statistik Mer frekvent uppdatering central
Marknadsföra och förenkla sökvägar

AoH Q2 ‘23

Samarbete kring mentalitet för
rasklubbar och distrikt

Avsätta tid på centrala konferenser för rasklubbar och distrikt
tillsammans

FS/AoH 2023

Förbättra kommunikation till 
rasklubbar mentalitet

Säkerställa att information delas från utskott till rasklubbar UGM Q4 ‘22

Förbättra arbetssätt AoH och RASK RASK rep adjungerad till AoH (kvartalsvis?) AoH/RASK Q1 ‘23

Utbilda valpköpare på MH Utbilda valpköpare hur ett MH protokoll tolkas RASK 2023

Prioritera mentalitet I hela
organisationen

Mentalitet bör genomsyra hela organisationen och börjar med FS 
för att inspirera övriga

FS 2023

Bättre ekonomi för MH/MT tester Föreslå förändring för att gynna lokalklubbar och den active 
genom att ta bort/reducera central avgift

AoH/RASK 2023

Öka kunskapen om rasers
mentalitet och profil

Utbilda funktionärer I rasklubbar Distrikt/RASK/
AoH

2023

Hålla mentaldomare/beskrivare
uppdaterade

Årlig brush-up/uppdatering – vid behov UGM

Sammanställt i slide 44-46



Handlingsplan RASRUS 2022

.

Vad Hur Vem När

Beakta tidigare resultat från RASRUS 
konferenser

Se över dokumentation och handlingsplaner för att inte upffina
hjulet igen

AoH Q2 ‘23

Central support till rasklubbar Tillsätta centralt forum för support (avelskommitte) till raklubbar
(Lathunden/avelsfrågor/RAS/hälsoprogram/mentalitets profiler 
mm)

RASK/AoH 2023

Fler hundar genomför MH/MT Rasklubbar informerar och marknadsför MT internt Rasklubbar 2023

Underlag för exteriör till RAS Lägga in protokoll I lathunden
Etablera en nuvarande status

Rasklubbar

Förbättra exteriörbeskrivning
protokoll

Se över protokoll och möjlighet till rasspecifika delar I ett generiskt
protokoll

UGE 2023

Resurser till mentalitet Göra mentalitet till ett utskott, ta fram förslag till arbets & 
delegeringsordning med övrig organisation beaktad.

AoH/FS Q2 ‘23

Bättre testledare och figuranter Mer fokus på utbildning I Beskrivar/domare utbildningarna
(tilläggspaket)

UGM 2023

Motivera medlemmar Prioordning – 2 lokalklubbs medlemmar oavsett ras distrikt

Förbättra ekonomi Se över pris banhyror distrikt Q2 ‘23

Kvalitetssäkra banor På förekommen anledning, återkommande anm, förändrade
avisnigar/regler

distrikt årligen

Sammanställt i slide 44-46



Handlingsplan RASRUS 2022

.Vad Hur Vem När

Ge förutsättningar för att kunna
kvalitetssäkra funktionärer och
banor

Ta fram metoder och kriterier för att tydliggöra vad och hur det skall
bedömas

Distrikt Q2 ’23

Möta varandra Fysisk RASRUS konferens 2023 AoH Q4’23

Kvalitetstid tillsammans Förmöte regional inför RASRUS konferensen 2023 Distrikt/Rasklu
bbar

Q3’23

Vi behöver rätt
kommunikationsvägar

Uppdatera kontakt uppgifter årligen Rasklubbar/dis
trikt

Q2 årligen

Rätt kommunikationsvägar Ingen strategi/synlighet I sociala medier och youtube FS

Spendera tiden rätt Dialoggrupper är “för” övergripande alt. fungerar inte alls FS

Adjungera AoH till RASK och
viceversa

2 av 5 möten per år AoH/RASK Q1 ‘23

Uppmärksamma funktionärer Utöka utb platser, ta hand om intresse Distrikt/AoH 2023

Sammanställt i slide 44-46



RASRUS konferensen 2022
Dag 1 var OK...

Varför Vad Hur JA/NEJ

Personligt möte Nätverka Låta rasklubbar och distrikt vara med och påverka

Värt tiden Kunna påverka Få ge förslag på förbättring från rasklubb och distrikt

Vill lyssna Klarhet Vi deltar aktivt

Bli vägledd Info MT/MH Vi lyssnar

Lära nytt Samla kunskap Vi samverkar

Nyfiken Samstämmighet Hur rasklubb och distrikt kan hjälpa till

Info Lathunden



TACK!
RASRUS 

2022
MAILA: 
avelhalsa@brukshundklubben.se

Nyttiga länkar:

Statistik & Rapporter SBK
https://brukshundklubben.se/avel-halsa/avelsstatistik-och-rapporter/

Protokoll AoH:
https://brukshundklubben.se/om-oss/forbund/utskott/avel-och-halsa/protokoll-aoh/

Regler & Anvisningar MT 2023
https://brukshundklubben.se/avel-halsa/funktionar-avel-o-halsa/funktionar-mt/regler-och-anvisningar-korning/

SKK Avelsfunktionärs dokument
https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/

mailto:avelhalsa@brukshundklubben.se
https://brukshundklubben.se/avel-halsa/avelsstatistik-och-rapporter/
https://brukshundklubben.se/om-oss/forbund/utskott/avel-och-halsa/protokoll-aoh/
https://brukshundklubben.se/avel-halsa/funktionar-avel-o-halsa/funktionar-mt/regler-och-anvisningar-korning/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/

	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Program Söndag��
	Avel & Hälsa��
	Avel & Hälsa
	Mentaltest (MT) 2023
	MT är viktigt ur avelssynpunkt
	MT2023�	Utföraranvisningar�
	MT2023�			Protokoll�
	MT2023  �			Bedömningsgrunder�
	Nuvarande vs reviderat MT�		 Slita – bita – dra
	 Nuvarande vs reviderat MT�			Socialt samspel�
	Nuvarande vs reviderat MT�			Aktivitetsprov�
	 Vi vill skicka med Rasklubbarna
	Vi vill skicka med distrikten
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
		
		
	Program Söndag��
	Avel & Hälsa �
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Bildnummer 39
	Bildnummer 40
	Bildnummer 41
	Bildnummer 42

