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  Kontakta oss gärna vid frågor
    Mail via ak@terrierklubben.se

Annica Andersson 
(sammankallande) 
Tel: 073-831 44 90

Anna-Karin Bergh
Tel: 0159-310 10

AnnChristin Molin
Tel: 08-560 231 21

Karin Berggren Törmä
Tel: 0736-67 08 10

Lena Lidsell
Tel: 021-18 15 84

0708-67 52 55

Poängen med att årligen utvärdera klubbens 

rasspecifi ka avelsstrategier och mål

Arbetet med RAS - rasspecifi k 
avelsstrategi - utgör ryggraden i 
rasklubbens arbete med det rasansvar 
som Svenska Terrierklubben har 
delegerat till respektive ras klubb (ej 
felaktig särskrivning). Vart femte år 
revideras mål och strategier. Men 
varje år - enligt typstadgarna för 
specialklubb respektive rasklubb inom 
SKK-organisationen - ska avelsråden 
eller det organ inom rasklubben som 
arbetar med avelsfrågor redogöra för 
nuläget på klubbmötet/årsmötet under 
en särskild punkt på dagordningen. 
Den årliga utvärderingen. 

Eft er årsmötet ska avelsråd eller 
klubbens sekreterare skicka 
in utvärderingen till Svenska 
Terrierklubbens avelskommitté, som 
på det viset följer sina respektive 
kontaktraser och uppdaterar sig inför 
det förestående revideringarna som 
återkommer vart femte år och som skall 
fastställas av SKK.

Just det senaste skulle vi vilja påminna 
särskilt om så här i årsmötestider. Som 
ni ser i RAS-översikten på hem-
sidan (länk här intill) - statusen på 
klubbarnas revideringar (vart 5 år) och 
utvärderingar (varje år) så lämnar just 
utvärderingskolumnen en del övrigt att 
önska. 

Men i år tänkte vi - eft er höstens 
avelskonferens och andra insatser - fylla 
den kolumnen betydligt bättre. Med 
ambitionen att vi i Terrierklubbens 
avelskommitté ska få en betydligt 
bättre detaljkunskap om er status. Inte 

minst leder utvärderingsarbetet till 
att revideringen blir mycket lättare att 
genomföra. Ety - mycket är redan gjort i 
de årliga utvärderingarna,

Rasklubbarnas avelsråd ska 
således årligen upprätta en 
verksamhetsberättelse med en 
utvärdering av klubbens aktuella RAS 
och därigenom beskriva nuläget för 
rasen visavi de mål och strategier som 
dragits upp i den senaste versionen eller 
revideringen av RAS. 

Utvärdering av RAS (ur SKK Lathund 
för årlig utvärdering och revidering av 
RAS)
• Vilka källor har man använt sig 
av vid utvärderingen? Det kan till 
exempel vara SKK Avelsdata eller 
andra webbtjänster/databasprogram, 
publikationer av olika slag, 
enkätsammanställningar och så vidare. 
• Hur har utvecklingen under 
verksamhetsåret varit beträff ande de 
mål som fi nns i RAS? Närmar man 
sig målen, har man uppnått dem eller 
har utvecklingen gått åt annat håll? 
Om möjligt: Kommentera/diskutera 
resultatet. Refl ektera över om målen 
är rätt ställda. Redovisa eventuella 
åtgärder för hur man ska gå vidare för 
att nå målen. 
• Hur har eft erlevnaden under 
verksamhetsåret varit när det gäller 
handlingsplaner/strategier för att 
nå målen? I vilken utsträckning har 
handlingsplaner/ strategier genomförts? 
• Om möjligt: Kommentera/diskutera 
resultatet. Refl ektera över om 

strategierna är rimliga. 
• Har situationen förändrats i rasen 
sedan RAS skrevs? I så fall på vilket 
sätt? Det kan till exempel gälla nya 
hälsoproblem (rubrik Hälsa) eller 
att rasen tagits upp i de Särskilda 
Rasspecifi ka Domaranvisningarna 
SRD (rubrik Exteriör).

Glöm inte att sända in
er årliga UTVÄRDERING av RAS

till ak@terrierklubben.se
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