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Dagens schema

Del 1 

Utvärdering av RAS 2013 = 
Nuläget i rasen i nya RAS

Del 2

Mål och strategier i nya RAS

Ett digert schema under dagen !



Tidsplan för RAS 2021

Enkät

Försäkringsstatistik

Sammanställning 
från avelsdata

Utvärdering av RAS

2020

Nulägesbeskrivning

RAS-möte

Maj

zoom

VT 2021
Framställning av 
råutkast av RAS 
görs av SRSL

Juni

Förgranskning av 
SKK AK

Juli/aug

Sommaren

2021
Eventuell justering 
av RAS

Aug/sept

RAS-möte

Sept/okt

zoom

HT-2021

Skickas till SLK 
HUS

SLK HUS 
skickar in till 

SKK AK

Uppfödarmöte
2 olika datum

zoom
Reviderat 

RAS



Utformning av RAS

RAS kommer utformas enligt 
SKK grundmall för rasspecifik 
avelstrategi.

Strukturen i RAS

RAS bör innehålla följande delar:

• Historik (internationellt och i Sverige.)
• Population/Avelsstruktur (Det kan handla om registreringssiffror, inavelsökning, kullstorlek, antal 

avelsdjur och avkommor per avelsdjur etc.)
o Nuläge 
o Mål och strategier 

• Hälsa
o Nuläge 
o Mål och strategier 

• Mentalitet/funktion (Funktion avser jaktegenskaper/bruksegenskaper.)
o Nuläge 
o Mål och strategier 

• Exteriör (Om rasen har tagits upp i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna, SRD, ska detta 
arbetas in i RAS.)
o Nuläge 
o Mål och strategier 

• Övrigt 
o Eventuellt övrigt som klubben vill ta upp.
o Kom ihåg att ange hur RAS förankrats i klubben.



Utformning av RAS

RAS kommer utformas enligt 
SKK grundmall för rasspecifik 
avelstrategi.

Att tänka på inför revidering

• Är strukturen och layouten bra? Om inte – förändra! 
• Är omfattningen rimlig? Antal sidor bör begränsas till läsarvänligt 

antal! Intressant underlag kan läggas som bilagor till RAS.
• Finns mål och strategier för alla olika delar av RAS? Är de möjliga 

att utvärdera? Bör de förändras?
• Har rimliga prioriteringar gjorts? 
• Använd de utvärderingar av RAS som gjorts för att beskriva nuläget 

och som underlag för beslut om mål och strategier.
• Använd det utlåtande av RAS som skrivits av AKs granskare. Där 

finns anvisningar för vad man bör tänka på vid revidering.
• Har klubben valphänvisningsregler som bör redovisas i RAS? 
• Om rasen är ansluten till hälsoprogram hos SKK på nivå 2 eller 3 

ska resultatet av detta utvärderas i samband med revideringen 
vart femte år. Klubben bör även ta ställning till fortsatt behov av 
hälsoprogram hos SKK och/eller fortsatta rekommendationer inom 
ras-/specialklubben.


