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Kommunikationsbrev Avel & Hälsa 

Organisation 

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 som avel, exteriör, mentalitet samt 

hälsa och friskvård.  

RAS/RUS-konferensen i år helgen 4-6 november, är utskottets stora årliga arrangemang där rasklubbar 

samt RUS-ansvarig i distrikten samlas för en givande helg. Årets konferens kommer att hållas i Södertälje 

och kommer att ha fokus på alla nyheter inför 2017. Inbjudan kommer att skickas ut efter semestrarna. Som 

vanligt betalar avel och hälsa både resa och uppehälle för en person per rasklubb respektive distrikt. 

Utskottet med utskottsgrupper fr.o.m. juni 2016:       

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/avel och hälsa. 

UGM Mental: Lorentz Ogebjer, Kirsten Wretstrand och Margaretha Carlsson ansvarar för UGM Mental 

tillsvidare. 

Semestertider – frågor MH/MT: 

Vid behov av snabb kontakt under semestertider gällande MH/MT kontaktas  

Margaretha Carlsson 070-65 100 34 eller Lorentz Ogebjer 076-22 370 00.  

Aktiviteter 2016 

Nytt MT 2017 - utbildning  

På kongressen beslutades att FS förslag till reviderat MT skall genomföras till 2017-01-01. 

Projektgruppen för MT fortsätter arbetet med fortsatt information samt utbildning. Gruppen har utökats 

med två personer och består numera av s.k. Kirsten Wretstrand, Owe Andersson, Margaretha Carlsson, Jan 

Gyllensten, Lorentz Ogebjer samt Reino Oskarsson. 

Nystartad Arbetsgrupp Info/Marknad 

Gruppen skall börja med marknadsföring av MH och håller på och uppdaterar den nya mentalfoldern. 

För kontakt: Kirsten Wretstrand och Gunilla Andersson. 

Nystartad Arbetsgrupp Uppföljning MH 

MH infördes 1997 och utskottet anser att det behövs en sammanställning med uppföljning för våra 

bruksraser samt de avtalsanslutna raserna. Arbetet beräknas bli klart under våren 2017 men det blir en 

delrapport på höstens RAS/RUS-konferens.  

För kontakt: s.k. John Örvill, Ingrid Tapper, David Lundgren eller Kirsten Wretstrand. 
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Lathunden - För kontakt: Maria Dahlberg samt John Örvill och båda nås via e-post: 

lathunden@brukshundklubben.se. Det finns även en facebook-grupp för användare av Lathunden. 

Nya rasdatafiler är beställda och bör levereras under sommaren.  

Översyn av krav på arbetsmeriter 

Utskottet kommer att initiera en översyn av krav på arbetsmeriter för bruksklass samt 

utställningschampionat för bruksraser i samarbete med rasklubbarna. Målet är att ha ett gemensamt 

regelverk för våra raser klart i god tid inför nya perioden som startar 2022. 

UGA informerar 

RAS Följande rasklubbar håller på och reviderar sitt RAS; Rottweiler, Schäfer, Briard, Picard,  

 Dobermann, Hovawart samt Bouvier.  

  När en rasklubb har ett färdigt utkast till RAS skall ni skicka in det till kansliet så gör UGA  

 en första genomgång. Återkoppling sker och när överenskommelse kring färdigt RAS 

 har nåtts sänder kansliet på SBK in rasklubbens RAS för fastställande av SKK.

 All kontakt med RAS sker med John Örvill.  

Lathunden SBK har beslutat att erbjuda alla rasklubbar 5 stycken gratislicenser för programmet.  

 Information om hur det skall fungera kommer att skickas ut till rasklubbarna. 

UGE informerar 

Justering av rekommenderade priser för utställning fr.o.m. 2016-01-01: 
Juniorklass, unghundsklass, bruksprovsklass, öppenklass, championklass 300 kr (tidigare 280 kr) 
Veteranklass 240 kr (tidigare 220 kr), Ingen justering av valpklass, 150 kr 

Ansökan Utställningar 2019 

Sista dag för anmälan för utställningar 2019 är 30 oktober 2016. Ni skall använda länk på hemsidan!!! 

Lokalklubbar ansöker senast 15 oktober till distriktet. Nytt för i år är att namn på auktoriserad CUA ska 

finnas med på ansökan.  

OBS!! Ni ska få ett svarskvitto på er ansökan på mailen. 

TIPS! Mindre rasklubbar kan göra samarrangemang med lokalklubbar eller med annan rasklubb. 

Examination har skett av 12 nya exteriörbeskrivare för raserna rottweiler, collie, boxer, vit 

herdehund, chodsky pes samt rysk svart terrier. Gratulerar! 

Lista på godkända exteriörbeskrivare kommer att finnas på hemsidan.  

TEMA Exteriör Mål 2016: få in 90 % av alla ext.protokoll i Lathunden från våra raser. 

 Det finns en excelfil som hjälp för att få in dem i Lathunden på ett enklare sätt. 

 En annan excelfil som redovisar utfallet protokollen för utdata från Lathunden. 

 Redovisning på RAS/RUS-konferensen i november. 

Exteriördomare bruksraser 

 Översyn av hur många aktiva domare det finns för varje bruksras.  

Exteriördomare och exteriörbeskrivning 

 Framtagning av en PM om exteriörbeskrivning. 

 Tillskriva exteriördomare om vilka som vill kunna exteriörbeskriva så att vi kan ge  

 dem extra information, bl a ovan nämnda PM. 

 

mailto:lathunden@brukshundklubben.se
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UGH informerar 
Arrangera Uthållighetsprov! I uthållighetsprovet testas om hunden klarar att utföra en krävande fysisk 

ansträngning. Alla hundar bland brukshundraserna kan testas. 

Uthållighetsprov har tidigare framförallt arrangerats av Svenska Schäferklubbens lokalavdelningar, men det 
är fritt fram för andra rasklubbar inom SBK samt SBK distrikt och lokalklubbar att arrangera prov. 

För den långsiktiga planeringen bör anmälan ha ingetts till SBK:s Förbundskansli senast 15 juni året före 
prov. För att anordna prov under 2017 bör alltså anmälan skickas in så snart som möjligt.  

(Om det finns särskilda behov att genomföra uthållighetsprov – UHP - ska anmälan dock ha skett senast en 
(1) vecka innan provtillfället.) 

Hälsoenkäter - Just nu pågår en inventering av de olika hälsoenkäter som rasklubbarna använder sig av. 

UGK informerar 
Dokumentöversyn pågår, ett internt arbete. 

Nya regelverk från 2017 Det finns en stor mängd dokument som är kopplade till våra olika   

  regelverk. Inför kommande låsningsperiod 2017-2021 kommer alla   

  kopplade dokument att gås igenom, vid behov uppdateras och sedermera  

  dateras.  

Från 2017-01-01 kommer enbart dokument som är daterade 2017-01-01 att gälla. 

UGM informerar 

Kvalitetssäkring av SBK:s mentalbanor 
För att öka kvalitet och säkerhet i mentalverksamheten så ska samtliga mentalbanor granskas i början av 
2016. SBK distrikten har utsett s.k. bankontrollanter i sina respektive distrikt som ska besikta mental-
banorna och för detta arbete ersätts man med reseersättning och ett arvode på 400kr som betalas centralt av 
SBK, dvs. lokal- och rasklubbar belastas inte ekonomiskt.   

Det finns 2 nya blanketter gällande granskning av banor. Dessa hittar du båda på hemsidan.  

 - Mentaltest-/Mentalbeskrivarrapport daterad 2016-07-01 (ersätter den gamla) 

 - Kvalitetssäkring mentalbanor daterad 2016-07-01 

UGM kommer att hålla telefonmöten i höst om granskning av banor med ni som är utsedda inom 

distrikten.  

Auktorisationer av mentaldomare, mentalbeskrivare och övriga funktionärer – vi håller på och arbetar 

fram ett nytt förfaringssätt för att få fram tydliga och förutsägbara rutiner.    

MT-domarkonferenserer/uppdatering  

17-18 september MT-domarkonferens/uppdatering i Timrå. 

24-25 september MT-domarkonferens/uppdatering i Landskrona. 

I början på juli kommer inbjudan till MT-domarkonferenserna att skickas ut till de som har anmält intresse. 

DISTRIKT: Uppdateringar av mentalfunktionärer MT och MH inför 2017 

MT-domarna kommer att bli uppdaterade under september månad. 

Projektgruppen kommer att ta fram utbildningsmaterial och förse distrikten med detta.  

När ni ska boka upp datum för era uppdateringar så meddela projektgruppen detta så att vi har möjlighet att 

bistå er i arbetet.  
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Utbildningsmaterial för M1 – är på gång och kommer snart att skickas ut på remiss för synpunkter. 

Tanken är att ta fram centralt utbildningsmaterial i form av powerpoint-material, som skall användas för 

utbildningar inom mentalitet.  

Konferenser och utbildningar under 2016 

23-24 januari Examination och presentation av 4 bruksraser; Chodsky Pes, Hollandse 

Herdershond, Berger Picard samt Beauceron. 

5-7 februari Lathundenutbildning i Södertälje 

13-14 februari Exteriörbeskrivarutbildning, uppstart med totalt 3 helger 

12-13 mars Fältprov rev. MT schäferklubben Lövsättra  

2-3 april Fältprov rev. MT Lilla Edet BK 

 

13 maj Rasklubbsträff inför Kongressen.  

Mars/april Telefonmöten med rasklubbarna. Tema Exteriörbeskrivning. 

September/oktober Telefonmöten med rasklubbarna. Uppföljning Tema Exteriörbeskrivning. 

 

16-18 september MT-domarkonferens/uppdatering i Timrå. 

23-25 september MT-domarkonferens/uppdatering i Landskrona. 

4-6 november RAS/RUS-konferens i Södertälje. 

 

Med sommarhälsningsar till er alla! 

Ladda batterierna nu så kör vi så det ryker i höst! 

/Kirsten Wretstrand s.k., John Örvill, Margaretha Carlsson, Kicki Östensson, Jan Klerung  

samt från kansliet Agneta Olsson 

 

 


