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Årsmöte
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Jönköping

§ 1. Årsmötets öppnande.
§ 2. Justering av röstlängden.
§ 3. Val av ordförande för mötet.
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 8. Faställande av dagordning.
§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans och rsultatredovisning,
samt
revisorernas berättelse.
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 13.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
§ 14.
A. Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen.
B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen.
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

2

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleant enligt § 9 i dessa stadgar.
§ 16. Val av valberedning om tre personer, varav en ordförande.
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
§ 18. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor/RAS.
§ 19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet eller som senast
31 december anmälts till styrelsen.
Till ärendet har styrelsen för behandling av årsmöte avgett utlåtande och lämna
förslag till beslut
§ 20. Övriga frågor.
Frågor från medlem IB Henriksen, se vidhäftat dokument.
§ 21. Mötets avslutande.
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SRBS
Ingående balans 2017-01-01
Bank
Sparkonto

45 253
13 809
59 062

Eget kapital

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Familje med
Eftersöks Prov
Fältprov
KM
sär fältprov
Utställnming
auktion
övriga

summa

Kostnader
23 025
1 975
25 900
18 804
12 800
2 000
10 800
2 180
800

98 284

Medlemsavgifter
Milersättning eftersök
Eftersökspr
Fältprov
Data
Porto
Utställning
Årsmöte
Medlemsträff
Avtackning spo
Mässa
Bankkostnader
Kontorsmatrial

9 675
1 995
1 602
32 864
287
346
2 526
1 242
6 444
1 900
595
1 120
2 000

Överskott

35 688

summa

98 284

Eget kapital

59 062

Årets överskott

35 688

summa

94 750

Utgående balans 2017-12-31
Nordea
Sparkonto
summa

57 542
37 208
94 750
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Verksamhetsberättelse 2017
Rasklubben har under året haft åtta protokollförda möten som telefonmöten.
I styrelsen har ingått:
Ordinarie ledamöter
Kikki Ellström, Ordförande
Anki Skrucha, Vice ordförande/PR-ansvarig
Sofie Klemmensen, Sekreterare
Martin Adner, Jaktprovsansvarig/Avelsansvarig
Rolf Andersson, Aktivitetsansvarig
Iia Fehrm Schlichter, Sponsring, priser & pokaler ansvarig
Tina Gavling
Suppleanter
Tina Toivonen
Emilie Kjellin
Adjungerad kassör
Birgitta Jönsson
Valphänvisare
Jennie Jedenberg
Webmaster/Redaktör
Angelica Hemlin
Revisorer och revisorsuppleant
Valda revisorer är Börje Gellert samt Gun Edström
Revisorssuppleanter är Yvonne Hansén samt Cecilia Wikars.
Valberedningen
Valberedningen har bestått av
Ann-Sofie Lindén, sammankallande
Carin Billström
Ove Sunnervall
Medlemsantal
Medlemsantalet uppgick 31 december 2017 till 106 stycken varav 23 är familjemedlemmar.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev har utkommit fem gånger, redaktör är Angelica Hemlin, samt två digitala
Nyhetsbrev från SKF.
Klubbmästare
Klubbmästare 2017 på vårt ordinarie fältprov i Varberg blev
SE JCH SE UCH NO UCH C.I.B Ensemble Solo, uppfödare, ägare och förare Anki Skrucha.
Klubbträff/Träningsträff
Den 19–21 maj hade SRBS, Rasklubben för bracco italiano och spinone en träff vid
fantastiska Skutesjön i Marks kommun. Medlemmarna fick där möjlighet att träna
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vattenapportering, släpspår, rallylydnad och nosework.
Vi vill speciellt tacka Annie Udéhn och Ellinor Andersson som ställde upp och delade med sig
av sina erfarenheter i rallylydnad och nosework till våra deltagare. Ett gigantiskt tack till Peter
Andreasson som agerade kock under träffen och fick stående ovationer för sin goda mat.
Vad är en träff utan god mat?
Även Rebecca och Carin Billström får ett hurra för sitt engagemang i träffen då Anki i sista
minuten fick förhinder att delta på grund av en parningsresa med hunden.
Ett uppfödarmöte planerades till 19 augusti 2017 i Jönköping med syftet att få uppfödare av
våra raser att mötas på en gemensam arena för att prata om våra rasers framtid. Mötet
ställdes in pga att endast tre uppfödare visat intresse. Även uppfödare som inte var
medlemmar i klubben bjöds in.
Utställning
Klubben anordnade en inofficiell utställning i samband med Mastdungadagen den 1 juli. Det
blev en lyckad dag med 57 anmälda hundar från alla rasgrupper.
Utbildning
De två utbildningar som planerades på två olika platser i Sverige under 2017 blev inte av då
föreläsaren tyvärr inte återkommit med varken plats, eller datum.
Hemsidan
Hemsidan blir kontinuerligt uppdaterad med nyheter.
RAS
RAS-dokumenten för Bracco Italiano och Spinone är uppdaterade 2017.
Valpförmedling
Flertalet förfrågningar under året på bägge raser.
40 Bracco Italiano samt 39 Spinone valpar födda under året, vilket är rekord för bägge
raserna.
PR/Info
Sköts kontinuerligt via Facebook, hemsida och nyhetsbrev.
Ett diplom har färdigställts för SRBS att användas vid prov och utställningar.
Första diplomet att delas ut var på Världsträffen för Spinone i Italien. Var tredje år bjuder
Club Italiano Spinoni in till »Raduno Triennale«, utställning och fältprov, som även är öppen
för utländska deltagare. I år hölls den till i italienska Toscana, nära Pisa, SRBS nya diplom
som kan delas ut till personer eller organisationer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för våra
raser, överlämnades till Kennel Mucrone, Nadia Guerrini och Salvatore La Spada. Dels för
många placeringar på utställningen och deltagande på fältprov men framförallt för deras
engagemang för rasen med information, hjälp och stöd till uppfödare utanför Italien.
Gun Edström var tillfrågad av SRBS att representera klubben då varje deltagande land
presenterade sina respektive klubbar och dess verksamhet.
Vi tackar Iia Fehrm Schlichter för rapporten.
Kurser
Provledarutbildningen ställdes in då SKF har blivit ansvariga för den utbildningen.
Svenska framgångar i utlandet
Jocke Nordell har under 2017 tävlat framgångsrikt i Mediterranian Cup och på VM i lag för
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kontinentala stående fågelhundar i Frankrike som resulterade i två imponerande 2:a pris
varav det ena tilldelades på VM.
Klubben har varit med och sponsrat ekipaget.
På fältproven i samband med Raduno Triennale i Toscana omnämndes Gianna Pure
Passion, (»Gina«), ägare Gitte & Lars-Arne Jönsson, och Sanjika Tibaldo, (»Aldo«), ägare
Gun Edström, som bästa hund i sina respektive grupper. De startande hundarna var indelade
i nio st grupper. Stort grattis!
För första gången någonsin har en uppfödare av rasen bracco italiano tilldelats SKK:s
bruksuppfödarpris. Priset har tilldelats Kennel Ensemble, Anki Skrucha
Provverksamhet
SRBS har under 2017 arrangerat två ordinarie prov i eftersöksgrenar och två ordinarie
fältprov. De ordinarie proven i eftersöksgrenar ägde rum i Mastdunga den 1 juli med 12
anmälda hundar och i Åmniskog med 13 anmälda. Fältproven ägde rum den 30 september-1
oktober i Varberg med fulla prov bägge dagarna. Därtill har vi haft 10 särskilda prov i
eftersöksgrenar och ett särskilt prov i fält.
Vi har under året totalt 53 godkända eftersöksprov på 77 starter. Bracco 35 och Spinone 18.
Vi vill tacka klubbens medlemmar och andra som ställer upp på alla möjliga vis för att vi ska
kunna arrangera våra prov och till domare och provledare. Vi ska inte heller glömma att tacka
er hundägare som lägger tid på träning och prov av era hundar, ni är de bästa
ambassadörerna för våra raser.
Fältprov unghundsklass 2017
Bracco

1:a
2:a
(1)
(2)
Resultaten fördelade på 6 individer

3:e
(0)

EG
(5)

Spinone
(0)
(0)
Resultaten fördelade på 0 individer

(0)

(0)

Bracco

1:a
2:a
(3)
(4)
Resultaten fördelade på 8 individer

3:e
(0)

EG
(17)

Spinone
(4)
(8)
Resultaten fördelade på 5 individer

(1)

(14)

Bracco

1:a
2:a
(2)
(5)
Resultaten fördelade på 3 individer

3:e
(1)

EG
(5)

Spinone
(1)
(0)
Resultaten fördelade på 1 individer

(0)

(3)

Fältprov öppenklass 2017

Fältprov elitklass 2017

Klågerup 2018-02-19
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Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone
(Rasklubb inom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar)

Verksamhetsplan 2018
Utställning
Officiell utställning planeras 15/9 på Tånga Hed, Vårgårda i samband med vårt jubiléum.
Prov/Eftersöksgrenar
Fyra ordinarie prov i eftersök kommer att hållas, den 7 juli i Mastunga, 21-22 juli i Forsmark
och 5 augusti i Tranemo.
Fältprov:
Ett ordinarie fältprov med två partier som är KM samt CACIT prov kommer att hållas 16/9 i
Vårgårda i samband med vårt jubiléum.
Särskilda prov
Särskilt eftersöksprov anordnas efter förfrågan.
Viltspårsprov
Rörligt viltspårsprov kommer att anordnas under den snöfria tiden.
Jubiléum 2018
Jubileumsgrupp planerar tillsammans med styrelsen inför vårt jubiléum.
Träning
Fältträning planeras till hösten, inget datum klart, hos Agneta Andersson i Vedevång, Örebro
samt den 8-9 september på Skånes Hundskola.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev utkommer minst 4 gånger under året.
Hemsidan
Uppdateras kontinuerligt under året.
RAS
RAS uppdateras under året.
Utbildningar
Föreläsning planeras i samband med vårt jubiléum.
PR
SRBS medverkar med monter på My Dog den 4-7 januari samt Jakthundens dag den 22
april på Åkulla frilufsgård, Varberg.
Klågerup 2018-02-19

SRBS Styrelse
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SRBS Budget
Budget 2017
Intäkter
Medlemsavgifter
Jaktprov
Viltspårprov
Utställning
Annonsintäkter
Använda medel t raskl.konferens
Återf res.medel t raskl.konferens
Övriga intäkter
Raskompendium/Bok Bracco

Kostnader
Kopplingsavgift SKF
Stambokföringavgift SKF
Provverksamhet*
Viltspårprov
Utställning
Hemsida
Kopiering, porton, kontorsmtrl
Tryck, porto medlemstidning
Nyhetsbrev, tryck, porto
Kostnader med RAS
Medlemsträff/ jubileum**
Kostnader årsmöte- och sammantr
Uppvaktningar och gåvor
Kostn mässor
Bank kostnader
Avs t rasklubbskonferens
Återbet anmavg jaktprov
Inköp/utskick Bok Bracco
Årets resultat

Utfall 2017

Budget 2018

25.000.00
20 000.00
1 000.00
10.000.00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000.00

25.000.00
59.500.00
0.00
10.800.00
0.00
0,00
0,00
2.980.00
0,00
98.280.00

25.000.00
40.000.00
1.000.00
20.000.00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
30.000.00
117.000.00

7.000.00
1.500.00
20.000.00
1.000.00
6.000.00
1.500.00
1.500.00
0.00
2.000.00

6.320.00
3.355.00
36.461.00
0.00
2.526.00
287.00
346.00
0.00
2.000.00

3 000.00
3.000.00
0,00
2.000.00
1 000.00
0,00
0,00

6.444.00
1.242.00
1.900.00
595.00
1.120.00
0,00
0.00

7.000.00
3.000.00
35.000.00
1.000.00
10.000.00
1.500.00
1.500.00
0.00
2.000.00
5.000.00
30.000.00
3 000.00
0,00
1.000.00
1 000.00
0,00
0,00
16.000.00

49.500.00

35.684.00
98.280.00

* Ingår Markhyra, resersättning, boende, mat, gåva till domare, viltavgift
** Ingår Boende domare,resor domare,hyrbil, mat.
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117.000.00

Utvärdering av RAS för SRBS
Avseende arbetsåret 2017
Vid utvärdering av RAS för året 2017 har SKK´s avelsdata samt till viss del
Finska Kennel Klubbens avelsdata använts som källor & underlag.
Målen för RAS rörande Spinone har (enligt RAS för Spinone från 2015) under
året varit följande:
1. Avelsstruktur
Målet är långsiktigt hållbar avel och hälsa.
Strategier:
• Det blir av stor betydelse att välja avelsdjur med låg släktskap för att
vidga genpoolen, Ett nära samarbete i avelsarbetet när det gäller
importer och att begränsa inavel är därför viktigt inom rasklubben
2. Hälsa
Målet är god hälsa, minsta möjliga höftledsfel i rasen och att ingen hund
utvecklar Cerebellar ataxi (C.A.). Strategier:
• Avelsdjuren bör väljas ur familjer med god höftledsstatus och bland
hundar som inte bär på sjukdomsanlaget för Cerebellar ataxi.
• Följa upp rasens hälsa.
• Vara uppmärksamma på att hudproblem och ögonproblem inte ökar.
• Fortsätta arbetet med att få in individer i hälsoenkät för att följa
hälsoläget.
• Arbeta för utvidgad avelssamverkan med tanke på den begränsade
populationen.
Exteriör, mentalitet/Rasmönstring Målet är rastypiska individer.
Strategier:
• Hitta former för hur regelbundna rasmönstringar kan genomföras och
utvärderas med bedömning av exteriör, mentalitet och bevarande av
raskaraktäristika gentemot hemlandet.
• Endast använda rastypiska individer i aveln.
3. Funktion/provverksamhet
Målet är en funktionell hund.
Strategier:
4. • Genom ett aktivt arbete få fler medlemmar att starta sina hundar på
jaktprov och utställning för att bättre kunna utvärdera rasens
arbetsegenskaper och exteriör.
• Förbättra rutiner och information som når medlemmarna när det gäller
provverksamhet och andra gemensamma aktiviteter genom Nyhetsbrev
och via Hemsida/Facebook.
Och målen för RAS för Bracco Italiano ( enligt RAS för Bracco från
2014)
1. Hälsa
• Arbeta för att avelsdjur inte är behäftad med HD (höftledsdysplasi).
• Vara uppmärksamma på att hudproblem inte ökar.
• Fortsätta arbetet med att få in individer i hälsoenkäten. Detta är extra
viktigt då antalet individer i Sverige är litet.
2. Rasmönstring
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• Hitta former för hur rasmönstringar kan genomföras.
• Endast använda rastypiska individer i aveln.
3. Provverksamhet
• Genom ett aktiv arbete få fler medlemmar att starta sina hundar på
jaktprov och utställning.
• Utveckla rutiner och information som når medlemmar när det gäller
provverksamhet och andra gemensamma aktiviteter.

•
•

För de båda raserna beslutade årsmötet 2017 om ytterligare två punkter
nämligen:
Mer öppenhet kring hälsan på de två raserna
Ta upp vikten av HD röntgen av Spinone på årets uppfödarmöte

Klubben har försökt arbeta för att uppnå målen för RAS har under året genom
att:
• Genomföra en uppfödarträff, vilken tyvärr blev inställd på grund av av
bristande intresse från uppfödarnas sida
• Genom att arrangera jaktprov, extra många särskilda eftersöksprov samt
en aktivitetsdag för klubben s medlemmar.
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Spinone
Registreringsstatistik Spinone
39 valpar i 8 olika kombinationer har registrerats under 2017,
Av dessa är 5 hundar importer
Två av dessa importer har samma mor & far, 2 andra har samma
farfar/morfar.

Statistik Hundar använda i avel under 2017 enligt SKK´s avelsdata
4 tikar & 4 hanar i 4 olika kullar snittet valpar per kull 2017 är 8,5 mot 6,9 de
senaste 10 åren.
Statistik inavelsgrad under 2017 enligt SKK´s avelsdata
Inavelsgraden i respektive kull var under 2017 0%
Inavelsgraden i rasen som helhet går dock inte att utläsa av statistiken, SKK
saknar ett instrument för detta. Men om man ser till att de senaste fem åren
har 6 olika hanar haft mer än 1 kull och i vissa fall så många som 4:a, och att 7
olika tikar haft mer än 1 kull , Så man kan anta att inavelsgraden i den svenska
populationen är hög.
Statistik HD på föräldradjur i avel under 2017 enligt SKK´s avelsdata
Så har det använts 3 hundar med A, 2 med B, 1 med D och 1 med för SKK HD
okänd 1 (D-höft i kombination med okänd)
Statistik ED på föräldradjur i avel under 2017 enligt SKK´s avelsdata
Så har det använts 2 hundar med UA, 2 med för SKK okänd ED status.

1 Detta betyder inte att hunden faktiskt saknar känd HD status utan att denna inte är registrerad i SKK´s databas i detta
falla hade hunden HD AA
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Statistik MH 2017
Inga hundar testade
Totalt testade genom åren 3st alla med känd status
Statistik BPH 2017
Ingen hund testad med genomfört BPH
Totalt testade genom åren 3 st alla med genomfört BPH
Vore det intressant att ta fram en mall för önskvärda resultat och en
nulägesbeskrivning?
Statistik HD 2017 enligt SKK´s avelsdata
Totalt 8 röntgade i åldern 5–2 år vilket är samma antal som ifjol
Grad A 6st
Grad B 1st
Grad C 1st
Diagnos

Antal

HD grad A

6

HD grad B

1

HD grad C
1
(Att jämföra med statistik HD 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 5st röntgade Grad A 4st,
Grad B 1stt)
Statistik ED 2017 enligt SKK´s avelsdata
Totalt 3 röntgade
UA 3st
Diagnos

Antal

ED ua (0)

3

ED grad 1
0
(Att jämföra med statistik ED 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 5t röntgade UA 5st, )
Statistik Patella 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Patella 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 0 undersökta )
Statistik Rygg 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Rygg 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 0 undersökta )
Statistik Ögon 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Ögon 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 30undersökta )
Statistik Övrigt 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Övrigt 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 0 undersökta )
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Bracco
Registreringsstatistik Bracco Italiano
40 valpar i 9 olika kombinationer har registrerats under 2017,
Av dessa är 4 hundar importer
Två av dessa kullar (eller 9 st valpar) har samma far, 2 kullar (eller 9 st valpar)
har samma morfar – dessa 4 kullar är inte desamma. 2 kullar har samma
mormor/farmor.
Av de 4 importerna kommer 2 av dessa från samma kennel och två har fäder
som är helsyskon.

Statistik Hundar använda i avel under 2017 enligt SKK´s avelsdata
5 tikar & 4 hanar i 5 olika kullar snittet valpar per kull 2017 är 7,2 mot 5,28 de
senaste 10 åren.
Statistik inavelsgrad under 2017 enligt SKK´s avelsdata
Inavelsgraden i genomsnitt var under 2017 1,3%
Inavelsgraden i rasen som helhet går dock inte att utläsa av statistiken, SKK
saknar ett instrument för detta. Men om man ser till att de senaste fem åren
har 6 olika hanar haft mer än 1 kull och att 10 olika tikar haft mer än 1 kull , så
kan man anta att inavelsgraden i den svenska populationen är hög.
Statistik HD på föräldradjur i avel under 2017 enligt SKK´s avelsdata
Så har det använts 4 hundar med A, 1 med B, 1 med okänd HD status.
Statistik ED på föräldradjur i avel under 2017 enligt SKK´s avelsdata
Så har det använts 2 hundar med UA, 1 med ED grad 1 & 3 med okänd ED
status.
Statistik MH 2017
Inga hundar testade
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Totalt testade genom åren 7st alla med känd status
Statistik BPH 2017
1 hund testad med genomfört BPH
Totalt testade genom åren 5 st alla med genomfört BPH
Vore det intressant att ta fram en mall för önskvärda resultat och en
nulägesbeskrivning?
Statistik HD 2017 enligt SKK´s avelsdata
Totalt 10 röntgade i åldern 1-3 år
Grad A 5st
Grad B 4st
Grad C 1st
Diagnos

Antal

HD grad A

5

HD grad B

4

HD grad C
1
(Att jämföra med statistik HD 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 11st röntgade Grad A
2st, Grad B 7st, Grad C 1 st, Grad D 1st)
Statistik ED 2017 enligt SKK´s avelsdata
Totalt 7 röntgade
UA 5st
Grad 1 2st
Diagnos

Antal

ED ua (0)

5

ED grad 1
2
(Att jämföra med statistik ED 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 11st röntgade UA 9 st,
Grad 1 2st)
Statistik Patella 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Patella 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 13 undersökta alla
UA )
Statistik Rygg 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Rygg 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 12 undersökta 1 st
UA 1 st osymmetrisk övergångskota )
Statistik Ögon 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Ögon 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 13 undersökta 12st
UA 1 st Entropion, 1st Ektropion )
(Att jämföra med statistik Ögon 2016 enligt Finska KK´s avelsdata 5 undersökta 4st UA,
1 st Bakre polär katarakt)
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Statistik Övrigt 2017 enligt SKK´s avelsdata
Ingen undersökt i Sverige.
(Att jämföra med statistik Övrigt 2017 enligt Finska KK´s avelsdata 2 undersökta 2st UA
testikelstatus )

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna
SRD
för båda raserna
Raserna Bracco Italiano & Spinone ligger under under observation under
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD). På grund av att vissa
ögonproblem förekommer som t ex lösa och in- eller utrullade ögonkanter
(entropion respektive ektropion) det innebär att rasen som helhet t.ex. inte går
att försäkra gällande ögonåkommor hos flertal försäkringsbolag. Enda sättet att
få bort detta observandum är genom att bevisa att rasen inte är behäftad med
problemet och det kan enbart göras genom att låta ögonspecialist undersöka
hunden och skriva ett intyg som sänds in till SKK som visar att hunden inte är
behäftad med åkomman vid detta tillfälle.

Revidering av RAS för Bracco
Respektive specialklubb ansvarar för att dess rasklubbar utvärderar och
reviderar sina RAS. Det är därför lämpligt att specialklubben följer arbetet i
rasklubben från början. En revidering ska, om inte annat angetts i RAS, göras
fem år efter fastställande vilket för Bracco Italiano var mars 2014. Arbetet med
revideringen kan beräknas pågå under cirka ett år vilket innebär att man efter
fyra år bör starta reviderings- och förankringsarbetet i klubben, med andra ord
måste revideringen av RAS för Bracco Italiano utföras under 2018.
Klubben bör ta ställning till fortsatta rekommendationer inom
ras-/specialklubben. Dokumentet RAS för Spinone fastställdes enligt
https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-spinone.pdf 2015 och skall
där med revideras 2020 och arbetet skall påbörjas 2019 men kanske kan synkroniseras
med uppdateringen för Bracco.
Förslag till arbetsgång i rasklubben
Gå igenom de årliga utvärderingar som gjorts och SKK/AKs utlåtande i samband med
fastställan av RAS.
Sammanställ och kommentera resultatet som en utgångspunkt för förankring och
diskussion med medlemmarna inför ny version och revidering av RAS.
Förankra och inbjud till delaktighet genom att publicera sammanställningen med
kommentarer i klubbtidning och på nätet, ordna medlemsmöte/möten och så vidare.
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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.

