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Revidering av RAS innebär inte att vi skall göra ett nytt RAS utan att vi skall utvärdera, se över
och justera i de fall vi kan förbättra delar av det.
Samtliga medlemmarna har varit involverade i arbetet genom den enkätinventering som alla
kunnat vara delaktig i och som legat ute på rasklubbens hemsida och FB sida under flera
månader. I polarhunden har även styrelsen informerat om arbetet och uppmanat medlemmarna
att vara med och påverka vad de vill med framtida RAS. Även vid årsmötet 2019 pratades det
om RAS och informerades om den enkät som då redan legat ute till medlemmarna under ett
antal månader, alla uppmanades att svara på den samt att också be sina valpköpare svara på
hälsoenkäten. Olika ämnen ur RAS diskuterades också på uppfödarmötet under samojedernas
vintervecka, där diskuterades framför allt strukturen av RAS och man var överens om att följa
SKK rekommendation att bygga upp ras efter olika kapitel med en enklare del och vidare kapitel
med fördjupade delar. Detta för att möta samtliga medlemmars olika behov och önskemål.
De önskemål som inkommit har bl.a. varit:
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En förenklad struktur eller uppdelning av RAS i olika delar.
En förenklad del av RAS för den oinvigde att lättare få en överblick över.
Önskan om en redovisning av hur många Samojeder som startar i allmän
hundsport.
En handledning i vad man skall fundera över om man vill ta sin första kull.
En bättre förklaring kring syftet med meriteringsverksamheten och vad en
merit är.
Tydligare lyfta fram även de delar i rasen som vi inte har problem med
(exempelvis funktionen som familjehund).
Färre och lättare mätbara mål.
Önskan om exempel på vad som händer hälsomässsigt när våra hundar blir
tyngre och grövre ur ett veterinärmedicinskt perspektiv.
Önskemål om mer bilder för att göra dokumentet mer attraktivt.
Önskan om att rasklubben jobbar för att det skall krävas bruksmerit vid
registrering av valpar.
Önskan om en presentation av rasens olika användningsområden.
Styrelsen 2019 vill ville efter diskussioner under vårens arbetshelg se en
tydligare beskrivning av våra styrande dokument och hur de sätter ramarna
för vårt arbete med rasen.
Höja den rekommenderade lägsta ålder för tik och hanhund att gå i avel, detta
ur ett djurvälfärdsperspektiv samt ur perspektivet att hinna få en bättre
utvärdering av avelsdjuren.
Begränsa utnyttjandet av tikarna till max 3 kullar av djurvälfärdsanledning.
Införa en rekommenderad maxgräns för antal kullar och barnbarn för att inte
riskera att vissa avelsdjur blir överanvända.

Över lag verkar många nöjda med innehållet. Men många har framfört önskan om just en
förenklad version av ras samtidigt som många andra vill ha ett ordentligt underlag och material

så de inte själva behöver leta efter all kunskap på egen hand och tycker omfattningen som den
varit är bra. Detta gjorde att vi la stort fokus på att följa SKK rekommendation att bygga upp
RAS i olika kapitel eller delar, för att tillgodose olika individers behov. Dessa olika delar utgörs
av del 1 för den som vill läsa in sig på de mer grundläggande delarna i RAS, kanske också den
del av RAS som den som första gången kommer i kontakt med RAS har lättare att läsa in sig
på. För en fördjupad information och kunskap finns även del 2 i nya RAS. Del 3 Arkivmaterial
RAS 2020 utgörs av bilagor med ännu mer djupgående information, mål och strategier,
utvärderingar elelr annat material som är värt att arkivera för framtidens RAS arbet.
I och med att vi för samojed haft ett RAS som fått mycket beröm inom SKK verksamhet har vi
valt att försöka behålla den höga kvaliteten men att ändå följa medlemmarnas önskan om en
förenklad del av RAS och annan struktur. RAS för Samojedhunden har ofta inom SKK används
som en förlaga för hur ett bra ras kan vara utformat, många rasklubbar som har svårt att komma
igång med arbetet har ofta hänvisats till vårat RAS som förlaga. Detta är vi givetvis mycket
stolta och glada för och vi kommer försöka hålla samma höga standard framåt.
Vi har bett den medlem som kom in med önskemålet om en redovisning av den allmänna
hundsporten att hjälpa oss med detta vilket gav ett fint samarbete med fler medlemmar i klubben
involverde.
Vi har också omhändertagit önskan om att tydligare beskriva rasens olika användningsområden.
I inledningen av del 2 fördjupat RAS finner vi numer en redogörelse för de
användningsområden rasen har genom sin rasstandard samt några ord om samojeden inom
allmän hundsport och som utställningshund, detta för att tillgodose de önskemål som inkommit.
Texten och faktan är i linje med den inriktning RAS och dess utvärderingar har sedan tidigare
och som rasklubben redan beslutat om vid olika tillfällen, det blir i detta RAS mer en strukturell
fråga att belysa det på ett bättre sätt.
RAS har också fått en kort punktlista för vad den som går i tankarna att ta en kull på sin hund
skall fundera över innan denne bestämmer sig för att bli uppfödare, detta för att ge den oinvigde
korta enkla råd. Arbetsgruppen har uppmärksammat att den typen av frågor ofta kommer upp i
olika forum i sociala medier t.e.x.
I kapitel 1 har vi försökt klumpaihop de stora och vida målvisionerna vi haft i RAS till enklare,
kortare punkter och mål som är lättare att mäta och utvärdera varje år. Detta för att få en enklare
och tydligare redovisning av våra mål och strategier. Våra mer omfattande mål återfinns i de
fördjupande kapitlen och skall även de fortsatt beaktas vid arbetet med RAS.
För sådana verktyg som exempelvis HD-index som för samojed är nytt har vi tagit fram idéer
om formuleringar på krav. Vad gäller rasklubbens arbete med HD har vi behövt skiva om och
ta bort delar av det som framgick i förra RAS i och med att det inte längre är aktuellt efter
införandet av HD-index. Även förmedlingsreglerna har fått en justering och uppdatering i
krvaprovfil.
Material i RAS är sedan tidigare förankrat och beslutat inom rasklubben. Vi har för enkelhetens
skull valt att inte skiva om texter eller tillföra nya vinklingar på målet med RAS. Vi har behållit
den tidigare texten i stort, lagt till den text så som den angivits i de olika årsutvärderingarna
som av årsmöten lagts till handlingarna samt vid behov strukturerat upp det som redan står i
textmassa i listor eller utökade förklaringsmodeller. Men allt fortfarande i samma linje som
RAS sedan tidigare.

I bilagorna har vi också vävt in ett par dokument som tidigare legat ute enskilt på SPHK
hemsidor som här samman med RAS och uppfödarmöten.
Vi kan också nämna att vi under arbetet med denna revidering inte haft tillgång till
dataprogrammet LATHUNDEN, vilket vi hade vid framtagandet av 2013 års RAS. Om
rasklubben i framtiden beslutar att köpa in programmet kan vidare statistik hämtat genom det
programmet tas fram till kommande 5-års revidering av RAS.
Sedan 2016 infördes HD-index för samojedhund. Detta verktyg som stöd för våra uppfödare
har både risats och rosats och det är först i denna version av RAS som vi fått med den
utvärdering av hälsoprogram som tidigare gjordes av rasklubben i samband med införandet av
HD-index. Detta innebar för samojedhundens del en uppluckring i ett svart/vitt system till
fördel för ett ett system som tar större hänsyn till helheten.
Våren 2019 höll rasklubbens styrelse arbetshelg med fokus på gemensam målbild och
genomgång och diskussion kring de styrande dokumentet som sätter upp ramarna för det vi
skall jobba med. Kontentan av denna diskussion var att styrelsen kom överens om att
rasklubben måste tydliggöra detta för våra medlemmar så alla vet och har kunskap om vad som
styr vårat arbete med rasen. I och med detta har RAS fått ett tillägg som kortfattat belyser hur
de styrande dokument sätter upp ramarna för arbetet med rasen.
Givetvis är viss statistik uppdaterad för att följa även de sista årens utveckling, dock har vi valt
att minimera tabeller och diagram och istället hänvisa till SKK avelsdata, med anledning av
detta har det tillkommit en lathund för användande av avelsdata i del 3 Arkivmateriual RAS
2020. Detta då vi vill uppmuntra våra uppfödare och hanhundsägare att intresseras sig för
verktyget avelsdata och mer noggrant studera de tänkta kombinationerna.
Vad som händer hälsomässigt när våra hundar blir tyngre, grövre och får större bröstkorgar har
vi lyckats omhänderta genom att medlem tillhandahållit sin fakta ur veterinärjournaler för egen
ägd hund som drabbats av förslitningsskador som enligt behandlande veterinär orsakats av dess
byggnad/konstruktion med en stor och tung bröstkorg.
Borde inte samojeden ha krav på provmerit för registrering av valpar? Detta är en fråga vi fått
till oss i vår enkät från våra medlemmar där man tycker att rasklubben borde kämpa för att ha
krav på att minst ett föräldradjur skall ha godkänt dragprov för att man skall få registrera valpar.
Detta är ett upprepat önskemål från medlemmar både vid detta års arbete med regelrevidering
samt vid föregående års revidering. Samt att vi även fått in detta önskemål även i enkäten inför
RAS revideringen. Vi ser att detta skulle bli svårt då det är få hundar som idag testas, men vi
kommer ta med tanken kring denna ide i arbetet med RAS för att följa upp statistik på det under
kommande år. Vi funderar även på hur man skulle göra med dem som verkligen testar sina
hundar i fjällmiljö på långa turer mm men som kanske inte kommer till starta på dragprov.
Frågan är intressant och vi tar den med oss, men vi ser inte att vi är där idag så detta skulle gå
att genomföra. Frågan får dock ett genomslag i detta RAS i och med att vi vävt in kontroll av
hur det statistiskt ser ut i denna fråga i våra mätbara mål.
Remissrunda där rasklubbens medlemmar får komma med synpunkter är öppet fram till och
med 2020-02-29.
Presentation och genomgång tillsammans med våra medlemmar av det omarbetade RAS
dokumentet genomförs i samband med medlems-/uppfödarmötet vid samojedernas vintervecka
2020.

Vi hoppas och tror att vi med detta har omhändertagit det mesta av de önskemål som inkommit.
Med vänliga hälsningar rasklubbens av SKK utbildade avelsrådsrepresentant och
arbetsgruppen/kommitteen för RAS och avelsfrågor.

