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Kommunikationsbrev Avel & Hälsa
Utskottet avel och hälsa är det utskott som rasklubbarna har frekvent kontakt med. Under året arrangeras
både utbildningar och konferenser samt rasklubbsträffar med deltagande från rasklubbar och distrikt.
Utskottet avel och hälsa har en bred verksamhet och hanterar områden inom avel, exteriör, mentalitet samt
hälsa och friskvård och därmed involveras hela SBK:s organisation inkl. distrikt och lokalklubbar.
Utskottet med utskottsgrupper 2017:
S.k. Utskottet
Kirsten Wretstrand
UGA Avelssamordning
John Örvill
UGE Exteriör
Margaretha Carlsson
UGH Hälsa och friskvård
Kicki Östensson
UGK Kvalitet
Jan Klerung
UGM Mental
t.f. Kirsten Wretstrand
Kansliet
Agneta Olsson
Kontaktinformation ligger på hemsidan/funktionärssidor/avel och hälsa.

Verksamhetsåret 2017
Avel och hälsa hälsar alla nya och befintliga förtroendevalda välkomna till ett nytt år.
Nu har alla styrelser blivit bemannade och det är många nya som behöver sättas in i arbetet.
Stora händelser för avel och hälsa i år är följande:
19 maj

Rasklubbsträff innan Kongressen 20-21 maj

14-15 oktober

AVELSMÅLSKONFERENS med Uppfödarträffar

4-5 november

RASRUS-konferensen

Under april månad arrangeras en utbildning av Mentalbeskrivare Valp och i höst planeras en
utbildning i Lathunden.
Avel och hälsa kommer ut med tre-fyra kommunkationsbrev under året för att på så sätt nå ut med
information om kommande händelser samt pågående ärenden.
I år så har vi fått nya regelverk inom både mental, exteriör samt UHP. Avel och hälsa har jobbat
igenom de flesta dokument som är kopplade till regelverken. Arbetet fortskrider gällande översyn
av olika dokument som är kopplade till regelverken.
Hemsidan är under ombyggnad för att både uppdatera informationen men också för att göra den
lättare att hitta på. I övrigt har vi många pågående aktiviteter som alla syftar till att göra
verksamheten bättre för oss alla. Försvarsmaktens nya avtal kommer att beröra MH-verksamheten
då deras avelsdjur skall genomföra MH i vår regi. Vi kommer kontakt berörda distrikt och klubbar.
Nu ser vi alla fram emot ett gott hundår och så önskar vi alla en Glad Påsk!
/Kirsten Wretstrand s.k., John Örvill, Margaretha Carlsson, Kicki Östensson, Jan Klerung
samt från kansliet Agneta Olsson
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Mer information… pågående aktiviteter
Hemsidan
I januari reviderades sidan ”HUNDAR” men resten av ”våra” sidor är inte klara än.
Vi arbetar för att få till ett tydligare upplägg där innehållet behöver uppdateras och struktureras
om. Hemsidan bygger på att våra delar finns på två olika platser.
På startsidan klickar ni på HUNDAR för att komma till den publika delen gällande avel och hälsas
områden. Du som är funktionär – klicka istället på FUKTIONÄRSSIDOR

och sen på nästa sida - på AVEL & HÄLSA så kommer du till en sida med samma upplägg som
HUNDAR men här ligger information och dokument som du som är aktiv inom någon del
behöver. Den här sidan är inte reviderad ännu och ser därför just nu inte likadan ut…
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Arbetsgrupp: MH historik och uppföljning
Ingrid Tapper, Bodo Bäckmo samt från utskottet John Örvill och Kirsten Wretstrand
Arbetet har börjat med att sammanfatta historiken för MH och fortsätter med att samla utredningar och
rapporter som gjorts under åren.
Nästa steg nu är att ta fram en arbetsplan för perioden fram till 2020, då nästa regelverk skall fastställas. I
denna kommer en omgång med frågeställningar till rasklubbarna och arrangörer att ingå.
Målet är att göra en översyn av MH inför nästa regelperiod 2022-2026.

MT2017 – nu startar de första testerna
Det finns nu 5 arrangörer för MT2017;
Norr: Timrå Bk, Mälardalen: Vallentuna Bk, Väst: Romelanda och Uddevalla samt i Syd: Tollarp Bk.
Gå in under HUNDAR så hittar ni mer info och datum för när det sker tester på fliken MT2017.
Datum för tester fylls på efterhand.
Erbjudande till hundägare: Ett MT2017 kostar 600 kr. De första 200 starterna får 200 kr i rabatt. Först till
kvarn gäller och det gäller oavsett bana.
Gällande ålder på deltagande hundar: I mån av plats kan man gå även med hundar som är äldre än 48
månader samt även med hundar som har gått MT2007, avsett om de blev godkända eller inte.

Mentalbeskrivartutbildning 2017
UGM planerar för en beskrivarutbildning under 2017.
Vi ber distrikten att återkomma med vilket behov ni har samt att vi kommer att ta emot intresseanmälan.
Mer information om ansökningsförfarande kommer ut på hemsidan under våren.

Mentalbeskrivning Valp
Ann Olsson och Inga-Lill Larsson.
Fler beskrivare kommer att utbildas under året. För att öka antalet valpbeskrivningar behöver en
kontaktperson utses i varje rasklubb, så att info kan nå ut via rasklubbarnas hemsidor och medlemstidningar
till uppfödarna. På RASRUS-konferensen i höst kommer Björn Folkman och berättar mer om resultaten.

TEMA Exteriör
Margaretha Carlsson och John Örvill.
Målet under året är att nå i hamn gällande att få in 75 % av alla exteriörbeskrivningsprotokoll i
Lathunden. På rasklubbsträffen på kongressen så kommer exempel visas på vad man kan få ut av
materialet. Årets slutprodukt är en rapport där målet är att alla bruksraser finns med.

RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) – uppdatering pågår
John Örvill och Victoria Arehult bistår rasklubbarna för att få igång arbeten med att revidera RAS i
rasklubbarna.
Målet är att alla raser skall senast under 2019 ha genomfört en revidering av sitt första RAS samt
lämnat in till SKK för granskning och godkännande.
2 raser har nyligen fått sitt första RAS godkänt och ingår därmed inte i detta mål:
Rysk Svart terrier samt Chodsky Pes. 1 ras – Picard – har lämnat in till SKK men inte fått svar än.
4 raser har sin 2:e revidering på gång:
A Kelpie, A Shepherd, Collie samt Riesenschnauzer
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12 raser har påbörjat eller håller på och färdigställer sin 1:a revidering:
A Cattledog, Belgarna, Beauceron, Briard, Bouvier, Boxer, Dobermann, Holländarna, Hovawart, Rottweiler,
Schäfer samt Vit Herdehund.
Man skall som rasklubb inte underskatta den tid det tar att ro i land en revidering. När klubben väl anser sig
vara klar och avel och hälsa har bistått med synpunkter, så lämnas RAS in till SKK. Väl där kan det ta upp
till 1 år innan SKK återkommer och förhoppningsvis godkänner rasens nya RAS.

Marknadsföring
Gunilla Andersson, Helen Eliasson samt Kirsten Wretstrand
Under året arbetas det med framtagning av infomaterial för lokal- och rasklubbar.
Även ett samarbete med rasklubbarna gällande utskick till valpköpare är på gång.

Arrangera Uthållighetsprov!
I uthållighetsprovet testas om hunden klarar att utföra en krävande fysisk ansträngning. Alla hundar av
brukshundras kan testas. Uthållighetsprov har tidigare framförallt arrangerats av Svenska
Schäferhundklubbens lokalavdelningar, men det är fritt fram för andra rasklubbar inom SBK samt SBK:s
distrikt och lokalklubbar att arrangera prov.
För den långsiktiga planeringen bör anmälan ha ingetts till SBK:s Förbundskansli senast 15 juni året före
prov. Om det finns särskilda behov att genomföra uthållighetsprov – UHP - ska anmälan dock ha skett
senast en (1) vecka innan provtillfället.

Försvarsmakten - nytt avtal på gång med SKK
Avtalet planeras vara klart den 20/4 och då kommer mer information att gå ut. Avtalet ska börja gälla från
den 1/5-2017.

AVELSMÅLSKONFERENS 2017- 14-15 oktober
Konferensen är på Sollentuna Star Hotell.
Lördagen är en öppen konferens för medlemmar i SBK.
Söndagen är enbart öppen för rasklubbarna för att de ska kunna hålla egna träffar/konferenser för sin
medlemmar/uppfödare.
Inbjudan med anmälan kommer att vara klar till Kongressen.

RASKLUBBSTRÄFF INFÖR KONGRESSEN
I samband med kongressen arrangerar avel och hälsa som vanligt en rasklubbsträff kvällen innan.
Samling sker kl. 18 och under kvällen bjuds det på matiga mackor för er som kommer direkt från
jobbet.
Inbjudan skickas ut och då bifogas även kvällens program.
Om någon rasklubb har något de vill ha med på dagordningen kan ni höra av er till
John.orvill@brukshundklubben.se

