FÖRANKRING AV ARBETE I RASKLUBBEN
Detta är ett utdrag ur RAS 2021.
2005 – fastställdes den första versionen av RAS för samojedhund.
2009 – 2012 har utvärderings- och uppdateringsarbetet pågått. Inför revideringen har rasklubben gått ut
med hälsoenkät till uppfödare och samojedägare, inhämtat ny hälsostatisktik från SKK webb,
försäkringsbolag samt genom dataprogrammet Lathunden.
2010 – hösten och framåt låg ett upprop på hemsidan om att medlemmarna skulle lämna förslag till
ändringar.
Vid uppfödarmöten har framförts önskemål om att utvärdering av avelsdjur skulle göras tidigare än de
5 kullar som tidigare gällde, alternativt ändras till antal valpar istället. Detta har nu tagits fasta på och
det finns med i denna upplaga av RAS.
2011 låg första utkastet av den justerade versionen tillgängligt på hemsidan i början av året. Medlemmar
har haft möjlighet att lämna åsikter beträffande förslaget. På samma sätt har sedan varje reviderat
arbetsdokument funnits tillgängligt för medlemmarna.
2012-04-04 återremitterade SKK återigen RAS för samojedhund med ett antal påpekanden om
förbättringar (återfinns i bilagan). En av de tyngre punkterna löd:
”För att en revidering av de rasspecifika avelsstrategierna ska vara meningsfull måste en
utvärdering av den äldre versionen göras och redovisas. Det är också intressant att veta vilka
förändringar som skett i rasen under tidsperioden och gärna också analyser runt dessa.”
Rasklubben beslöt att göra en total översyn av RAS utifrån resultatet av måluppfyllnadsutvärderingen
som resulterade i ytterligare antal punkter och ämnen att se över. Övergripande kom utvärderingen att
belysa:
1. Rasen går mot en splittring. Varför det som gör rasen unik ansågs behöva utvecklas/förtydligas
med tydlig förankring i regelverk, historisk kartläggning och beprövad erfarenhet.
2. Det äldre dokumentet avsaknade en djupare populationsstudie vilket vi tagit fasta på för att
lättare kunna tydliggöra vetskapen kring inavelsprocent, lämpligt antal kullar per avelsdjur,
m.m.
3. Utgångspunkterna i strategin, målen, saknade tydliggöranden av vilka förankringar som finns
mot våra styrande dokument. För att fylla denna brist har dokumentet försetts med citerade
paragrafer ur de officiella dokument som styr avel inom SKK’s organisation. Samt att
dokumentet försetts med ämnesområden förankrade i SKK’s regelverk som tidigare inte
omnämnts i RAS, ex. SRD, m.m.
4. RAS dokumentet var inte tillräckligt beskrivande för den oinvigde, vilket resulterat i ett mer
omfattande och beskrivande RAS (ökat sidantal). Såväl tik som hanhundsägare som upplåter
sin hund till avel är enligt SKK grundregler skyldiga att vara väl förtrogen med SKK’s
avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och
rasspecifika avelsstrategi. RAS är ämnat som handledning och rekommendation om hur aveln
med samojedhund bör bedrivas därför har dokumentet gjorts så pass fylligt att det tjänar som
handledning även för den oinvigde hanhundsägaren eller tikägaren som ämnar upplåta sin hund
till avel med förankring i SKK’s regelverk samt svensk lag och förordning. Rasklubben vill att
RAS skall vara ett dokument som hjälper både den oinvigde och den rutinerade att driva avel
som svarar mot SKK’s grundregler och målsättning med rashundsaveln, likväl som SPHK’s
huvuduppdrag att bevara våra polara raser, dess särart och utveckla deras specifika egenskaper.

De övergripande målen i strategin har inte ändrats, men förtydligats.
5. Vissa mål kunde konstateras som ej uppfyllda, ex: HD. Vilket resulterat i Analyser och
diskussioner kring hur vi bör hantera detta i framtiden. Andra mål kunde vi med glädje se att vi
uppfyllde och kan i och med detta sätta nästa etappmål. Ex: antalet bruksprövade hundar.
Punkten kastration har lagts till i strategin efter önskemål (från ett flertal uppfödare) och diskussioner
under SPHK’s avelskonferens augusti 2012. Likaså gäller punkten om klippning och trimning.
2012-10-20 anordnades ett uppfödar-/medlemsmöte där RAS och de föreslagna strategierna
diskuterades ytterligare. Uppfödare/medlemmar med förhinder att delta i mötet gavs möjlighet att
inkomma med synpunkter skriftligen. Mötet och de skriftliga synpunkterna ledde till att vissa bitar av
skrivelsen arbetades om under de kommande månaderna. Slutresultatet redovisades på rasklubbens
hemsida i god tid innan fastslagen version skickats till SKK för godkännande. Förutom att strategin är
förankrad hos rasklubbens uppfödare och medlemmar har den också verifierats av verksam genetiker.
2012 - Tack vare tidigare års låga andel hundar med anmärkning beslutade rasklubben genom SKK
rekommendation att se över våra krav på avelsdjuren. Detta resulterade i ett beslutat att från och med
2013 tillåta valphänvisning med lättnader i krav för valphänvisning, intyget fick nu inte vara äldre än 2
år vid parning. Tidigare gällde att intyget skulle vara utfärdat senast än ett år före parning för svensk
hund.
2013 – fastställde SKK den 2:a versionen av RAS.
2018-2020 - Revideringen utgår ifrån att i stort bevara innehållet i RAS 2013 med den inriktning i mål
och strategier som rasklubbens uppfödare och medlemmar sedan tidigare enats om för att nå RAS
huvudmål, en samojed som svarar mot alla delar i rasstandarden. Ett materiel som även SKK 2013
godkände och ställde sig bakom. Syftet med revideringen 2018-2021 har varit att uppdatera och gå
igenom dokumentet och där det behövs revidera. Syftet har inte varit att skapa ett helt nytt RAS men att
förenklar upplägget av dokumentet, minimera antalet sidor men samtidigt inte tappa bort det mer
djupgående materialet som också uppskattas av många. Vi har jobbat med att behålla samma inriktning
och grundstommen som i RAS 2013 då det redan är beslutat och överenskommet av rasklubben sedan
tidigare. Rasklubben har på önskemål av vissa medlemmar jobbat fram en förenklad version av
grunddokumentet genom att dela upp RAS i 3 delar, en förenklad grundläggande del, en del med mer
fördjupad information och sedan även flyttat del av materialet till en 3:e del v RAS som vi kallar
akrivmaterial, materiel som förankrats och beslutats om av rasklubben, specialklubben och SKK sedan
tidigare, detta utgör ytterligare fördjupning för den intresserade och återfinns på rasklubbens hemsida. I
uppstarten av revideringen har rasklubben använt 2018 års utvärdering som godkändes och lades till
handlingarna under årsmötet 2019 som grund för uppdateringarna vad gäller de övergripande målen och
prioriteringar i del 1 förenklat RAS.
2018 oktober - Rasklubben går ut med 2 enkäter mot medlemmarna där både uppfödare, hanhundsägare
och valpköpare har möjlighet att komma in med synpunkter och åsikter om RAS dokumentet. Hälsooch funktionsenkäten resulterar i att ca 80 samojedägare svara på enkäten.
2019 - Årsmötet. En årsutvärdering av ras och presentation av förslag på vissa åtgärder som anses
behöva omhändertagas vid den större revideringen som pågår. Denna redovisning som presenteras i
årsmöteshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna av medlemmarna på årsmötet. Deltagarna
på årsmötet informeras om de enkäter som ligger ute sedan en tid att svara på om man har några åsikter
i hur arbetet med översynen av RAS skall gå till.
2019 februari uppfödarmöte – Avelsrådsrepresentanten redovisar hur arbetet med RAS är tänkt att
genomföras, diskussioner förs kring ämnet. Mycket blir fokuserat på HD-indexet och hur detta skall
omhändertagas i RAS. Likaså förs en diskussion kring strukturen i RAS och vissa menar att man gärna
önskar en enklare del av RAS som är mer överskådligt för nybörjaren, detta har vi omhändertaget genom
att plocka isär befintligt materiel och stuva om lite i upplägget samt dela upp materialet mer tydligt i en

förenklad del och en mer fördjupad del. Detta sätta att strukture upp RAS följer också de
rekommendationer SKK gett vid sin utbildning av avelsfunktionärer för att tillgodose både den som vill
ha lite information och den som vill ha mycket information.
2019 våren – Rasklubens styrelse håller arbetshelg med fokus på gemensam målbild och genomgång
och diskussion kring de styrande dokument 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.
2019 juni - Rasklubben gick ut med en enkätinventering bland våra medlemmar som i första hand riktade
sig mot regelrevideringen men de inkomna åsikterna från våra medlemmar här har även legat till grund
för delar av denna femårsrevidering av RAS, detta då meriteringsreglerna och RAS går lite hand i hand.
Framför allt har önskemålet om att fördyliga informationen om syftet med SPHK meriteringsverksamhet
omhändertaget och finns nu bättre beskrivet i RAS2020.
2019 – Svaren från tidigare utlagda enkäter gås igenom och önskemål från medlemmarna omhändertas.
Se skrivelsen ”Beskrivning av arbetet med RAS”, återfinns på rasklubbens hemsida samt i del 3
arkivmaterial för RAS saojedhund och var tillgängligt för medlemmarna i samband med att RAS lades
ut på remiss.
2019 – ”Borde inte samojeden ha krav på provmerit för registrering av valpar?” Detta är en
kontroversiell 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 för att se
hur det ser ut. Vi diskuterade med anledning av detta kontroversiella önskemål även 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. 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, i och med detta anser vi att vi har omhändertagit detta önskemål i den utsträckning det är
möjligt.
2020-02-10 genomgång, presentation och diskussion kring arbetet med RAS i samband med medlems/uppfödarmötet vid årets största arrangemang samojedernas vintervecka. Vid detta möte var uppfödarna
överens om att rasklubben skall lägga stort fokus på funktionen och polara egenskaper, bland annat ville
mötet att rasklubben skulle vara mer tydlig mot domarkåren i vikten av att de premierar arbetsdugliga
hundar i ringarna. Mötet diskuterar hur samojeden i rasförvaltningshänseende kan förhålla sig till övriga
hundsporter, allmän hundsport och konstaterade att rasstandarden ger ej stöd för allroundhund. Men alla
skall ägna sig åt de aktiviteter var och en är intresserad av. Mötet informeras också om att även SKK
hänvisar här till de klubbar som är specialister på de aktiviteter som ligger utanför rasklubbens arbete.
Det tillhör det goda hundägandet att hålla på med olika hundsporter men tillhör inte rasklubbens arbete
med rasens specifika egenskaper. Vidare se protokollet från detta möte.
2020-02-29 är sista dagen dokumentet legat ute under remissrundan med möjlighet för medlemmar att
inkomma med sina reflektioner. I detta var arbetet inne i ett slutskede varför ytterst få åsikter inkom här.
De åsikter som inkom har besvarats och i vissa delar omhändertagits i detta RAS, se separat skrivelse
om detta.
Under utvärdering inför RAS 2021 har vi strävat efter att behålla samma höga kvalité i vårat ras som vi
haft i RAS 2013, ett RAS som rasklubben upprepade gånger fått mycket beröm för av SKK. Ett RAS
som SKK även hänvisat många andra rasklubbar att titta på när de arbetar fram sina egna RAS. I

Arkivmaterial RAS 2020 återfinns en mer utvecklad utvärdering av RAS 2013 och hur arbetet gått till.
2020-02-19 Styrelsen beslutar att RAS ligger ute på remiss fram till och med 2020-02-29, samt beslutade
styrelsen att när remissdatumet gått ut skulle mindre justeringar göras och sedan skulle RAS skickas in
för granskning till SKK.
2020 – I samband med remissen av både RAS och meriteringsregler skickas två yttranden in. Det ena
yttrandet skrivs under av ett fåtal individer (under 10) som vill ha lättnader i regelverken för meritering.
Det andra yttrandet skrivs under av nästan 50 medlemmar som menar att meriteringsreglerna idag har
allt för låga krav och menar att bl.a fart/hastighet bör höjas. Detta visar på att den nivå rasklubben valt
både i RAS och meriteringsreglernas krav är en tydlig kompromiss mellan ytterlägena i klubben.
2021-01-13 Redaktionellt förenklad struktur, förtydliganden samt mindre justeringar efter önskemål av
SKK.
2021-01-13 I samband med den redaktionella justeringen efterfrågades förankringen av uppfattningen
kring rasens exteriör. ”Rasens anatomin/exteriören är idag ett stort problemområde i stora delar av
raspopulationen i förhållande till det användningsområde som anges i rasstandarden. Detta då
bedömningen och resultaten vid utställning allt för sällan grundar sig i de krav rasstandarden ställer
på våra hundars exteriör i förhållande till det användningsområde och den arktiska överlevnaden som
anges i rasstandarden. Vi ser också en typglidning hos många utställningsvinnare”. Detta finns
förankrat i rasklubben sedan över 30 år tillbaka och dokumenterat i både domarkompendier och RAS.
Problemet diskuterades och belystes så sent som under rasklubbens stora uppfödarmötet 2020 (RAS del
3 arkivmaterial, bilaga 12) där många var överens om att problemet har eskalerat.
2021 februari – 3:e versionen fastställs av SKK.

