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1. Sammanfattning
SPHK:s meriteringsregler styr vilka krav som ska gälla för att en hund ska få delta i
bruksklass på utställning samt erhålla certifikat, Svenskt utställningschampionat SUCH och
Svenskt polarhundchampionat S(polar)CH.
I mitten på juni 2008 fick samtliga rasklubbar på remiss ett förslag till principer för
meriteringsregler för åren 2012 – 2016.
Synpunkter skulle kanaliseras via SPHK:s rasklubbar och skulle vara SPHK:s sekreterare
tillhanda senast 2009-04-01. Samtliga rasklubbar har inkommit med synpunkter.
Detta dokument utgör en sammanställning över de förändringar som rasklubbarna vill ha. För
motiv hänvisas till respektive rasklubbs yttrande.

2. Syftet med meriteringsreglerna
SPHK:s meriteringsregler styr:
1. Vad som ska gäller för att en hund ska få delta i bruksklass på utställning.
2. Vad som gäller för att en hund ska kunna få certifikat på utställning.
3. Vad som gäller för att en hund ska få Svenskt utställningschampionat, SUCH.
4. Vad som gäller för att en hund ska få Svenskt polarhundchampionat S(polar)CH.
Meriteringsreglerna fastställs av SKK och låses för 5 år i taget.

3. Bakgrund
Vid SPHK:s årsmöte 2007 beslöts att klubben skulle verka för att ändra utställningsreglerna
så att certifikat utdelas till samtliga hundar som fått CK i bruksklass. Förslaget skulle skickas
ut på remiss till rasklubbarna innan beslut skulle fattas om genomförande.
Nuvarande meriteringsregler för SPHK är fastställda av SKK och låsta t.o.m. 2011-12-31.
Gällande regler är mycket spretiga. SKK har fört fram önskemål till SPHK om ett mer
överskådligt och homogent regelverk. Även tävlande, arrangörer och administratörer har ett
behov av ett mer lättöverskådligt regelverk. Det finns också ett önskemål om att flera raser
ska kunna meriteras i samtidigt.
En arbetsgrupp med representanter från alla fyra rasklubbarna tillsattes hösten 2007.
Gruppens uppdrag utvidgades till att påbörja en översyn av hela regelpaketet för meritering.
Resultatet av gruppens arbete redovisades vid SPHK:s årsmöte i maj 2008.
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Arbetsgruppens förslag bearbetades av SPHK:s arbetsutskott förstärkt med ordförande i
arbetsgruppen. Ett förslag avseende principer för nya meriteringsregler överlämnas i juni
2008 till rasklubbarna inom SPHK samt till SKK för synpunkter.
Detta dokument utgör en sammanställning över de förändringar som rasklubbarna önskar. För
motiv hänvisas till respektive rasklubbs yttrande. Inget yttrande har kommit från SKK.

4. Tidplan
2008, juni - juli
2009-04-01

2009, april - maj
2009, maj
2009, juni december
2009-12-31
2012-01-01

Publicering av förslaget i Polarhunden och på SPHK:s hemsida. Remiss
skickas till SPHK:s rasklubbar och SKK.
Rasklubbarnas synpunkter på riktlinjerna i förslaget ska vara SPHK:s
sekreterare tillhanda. Synpunkter från andra än SPHK:s rasklubbar och
SKK kommer ej att beaktas.
Förslaget revideras utifrån inkomna synpunkter från rasklubbarna och
SKK. Det reviderade förslaget behandlas av SPHK:s styrelse.
Förankring av principer på SPHK:s årsmöte.
Formellt regelverk utarbetas. Överläggningar med SKK och eventuell
återremiss till rasklubbarna. Beslut i SPHK:s styrelse.
Förslag på meriteringsregler 2012 - 2016 överlämnas till SKK för
fastställande.
Nya meriteringsregler träder i kraft.

5. Motiv till förslaget i remissen
Enligt portalparagrafen i stadgarna är SPHK:s mål att verka för
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt
exteriört fullgoda rasrena polarhundar samt
- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper.
Ett mål i detta förslag är att höja kvalitén på våra hundar genom att främja fler dubbelchampionat. Gällande regelverk gör inte det, de flesta meriterade hundar är antingen
utställnings- eller polarhundchampion. Avel ska ske på hundar som är väl meriterade såväl
exteriört som arbetsmässigt.
En titel ska betyda något väsentligt och den hund som får en titel ska verkligen vara värd den.
SPHK och dess uppfödare ska arbeta för att bevara de polara hundarnas särart, dvs. främja
exteriört korrekta och arbetsvilliga hundar. Eftersom de polara hundarna är arbetande
hundraser är det en självklarhet att certifikat endast ska delas ut till hundar med bevisad
arbetslust/dragvilja dvs. som är berättigade att starta i bruksklass.
Certifikat är en kvalitetsbeteckning i relation till standarden för rasen. Alla hundar i
bruksklass och som tilldelas CK (har certifikatkvalitet) är värda att få ett certifikat. Det ska
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inte vara konkurrensen på tävlingsdagen i utställningsringen som gör om en CK-hund får
certifikat eller inte.
Fler hundar kommer förmodligen inte att bli utställningschampions. Potentiella champions
kommer antagligen att få sina certifikat på färre utställningsstarter. Eftersom det krävs 1:a pris
på av respektive rasklubb godkänt dragprov kommer ändå antalet utställningschampions att
begränsas. För siberian husky godtas även två 2:a pris.

6. Principer i meriteringsreglerna
6.1 Erhållande av certifikat
2:a pris på av rasklubben godkänd bruksmerit krävs för att ställa ut i bruksklass. Certifikat kan
endast delas ut i bruksklass. Alla hundar i bruksklass som har fått CK tilldelas certifikat.
Domare på officiell utställning får på samma sätt som idag dela ut CK till alla hundar över 9
månader. Alla hundar som fått CK går vidare för att tävla om BIR/BIM.
Remissvar: AM, GRL och SH tillstyrker. Dock andra krav för deltagande i bruksklass, se
avsnitt 7. SAM vill att cert delas ut som idag, dvs. i klasserna bästa hanhund och bästa tik.

6.2 Utställningschampionat, SUCH
Krav för att få Svenskt utställningschampionat (SUCH)
- Tre certifikat utdelade av minst två olika domare.
- Minst ett certifikat ska vara taget efter 24 månaders ålder.
- Minst ett certifikat ska vara taget på en utställning arrangerad av rasklubb eller distrikt
inom SPHK.
- 1:a pris på av rasklubben godkänt dragprov, se avsnitt 7 och 8. För siberian husky
godtas även två 2:a pris.
Remissvar: AM och SH tillstyrker. GRL vill ha två cert från SPHK-utställning. SAM vill inte
ha något krav cert från SPHK-utställning. Andra krav för dragprov, se avsnitt 7 och 8.

6.3 Polarhundchampionat S(polar)CH
Krav för att få polarhundchampionat S(polar)CH:
- Tre godkända dragprov med 1:a pris enligt avsnitt 7 och 8.
- Proven ska vara tagna under minst två säsonger.
- 2:a pris på officiell utställning efter 15 månaders ålder.
Remissvar: GRL och SH tillstyrker. AM och SAM vill ha 1:a pris på utställning. Andra krav
för dragprov, se avsnitt 7 och 8.
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6.4 Polarhunddragprov, PDP
Finns ej med i förslaget. Gällde bara SAM.
Remissvar:
SAM vill behålla denna meriteringsmöjlighet.

7. Översikt
7.1 Översikt, förslag i remissen
Ras

Krav för deltagande
i bruksklass på
utställning
Minst 2:a pris på
dragprov 10 km eller
60 km eller LD.

Dragmerit för att
erhålla SUCH

Dragmeriter för att
erhålla S(polar)CH

1:a pris på dragprov
60 km eller LD.

Samojed

Minst 2:a pris på
dragprov 10 km eller
60 km eller LD eller
barmarksprov.

1:a pris på dragprov
10 km, 60 km eller
LD.

Siberian husky

Minst 2:a pris på
dragprov SMD eller
LD.

1:a pris på dragprov
SMD eller LD.

1:a pris på dragprov
10 km och 1:a pris på
dragprov 60 km och
1:a pris på dragprov
LD.
1:a pris på dragprov
10 km och två 1:a
pris på dragprov 60
km.
Ett 1:a pris dragprov
60 km kan ersättas
med 1:a pris på
dragprov LD.
Tre 1:a pris
dragprov SMD eller
LD.

Alaskan malamute,
grönlandshund

Alternativt:
Två 2:a pris på
dragprov SMD eller
LD.

Ska krav finnas på
fördelning mellan
SMD och LD?
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7.1 Översikt, förslag från rasklubbarna
Ras

Krav för deltagande
i bruksklass på
utställning
Dragprov 60 km
(segrare + 25 %)
eller 100 km (segrare
+ 25 %) eller
Barmark klövjeprov.

Dragmerit för att
erhålla SUCH

Dragmeriter för att
erhålla S(polar)CH

Dragprov 60 km
(segrare + 25 %)
eller 100 km (segrare
+ 25 %).

Grönlandshund

Dragprov 10 km
(max 60 min) eller
60 km (grundtid +
50 %) eller 100 km
(grundtid + 50 %).

Dragprov 60 km
(grundtid + 50 %)
eller 100 km
(grundtid + 50 %).

Dragprov 10 km
(max 60 min) och 60
km (segrare + 25 %)
och 100 km (segrare
+ 25 %). Ett av proven i flerspann. GRL
och SAM får ingå.
Tre godkända, inget
krav på fördelning.
Dragprov 60 km
(grundtid + 15 %)
eller 100 km
(grundtid + 15 %).

Samojed

Dragprov 10 km
(max 60 min)
eller 60 km (minst 8
km/tim)
eller SMD (grundtid
+ 20 %)
eller Barmarkstest 10
eller Jaktprov
eller Vallhundprov.
Minst 2:a pris
(grundtid + 10 %) på
dragprov SMD eller
LD.

Samma som för
tillträde till
bruksklass.

Alaskan malamute

Siberian husky

1:a pris (grundtid +
5 %) på dragprov
SMD eller LD.
Alternativt:
Två 2:a pris på
dragprov SMD eller
LD.

Ett dragprov 10 km
(max 60 min)
och två 60 km (minst
8 km/tim)
och tre godkända
SMLD.
Ett dragprov 60 km
kan ersättas ett
dragprov LD.
Tre 1:a pris
dragprov SMD eller
LD.
Inget krav på
fördelning.

8. Drag- och barmarksprov
8.1 Principer i remissen
Ett första pris krävs för att bli Svensk utställningschampion. Tre första pris krävs för att bli
Svensk Polarhundchampion.
Ett andra pris berättigar till att ställa ut i bruksklass. För siberian husky godtas två andrapris
för att bli Svensk utställningschampion.

6

Remissvar 2009-05-08: Principer för meriteringsregler inom SPHK åren 2012 – 2016, version 4

Tredje pris berättigar till lägre registreringsavgift för valpar hos SKK.
Enbart SH intresserade av 3:e pris, övriga har inte uttryckt någon åsikt.

8.2 Dragprov 10 km
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed.
Syfte: 1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH för alla tre raserna och är ett av alternativen för
SUCH för samojed. 2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning.
Körstil: Enspann pulkastil med draglast enligt avsnitt 9.
Distans: Minst 10 km.
Tid för 1:a pris: 50 minuter.
Tid för 2:a pris: 60 minuter.
Remissvar: Alla raser vill även tillåta slädhundsstil. Draglast enligt pulkastil oavsett körstil.
Endast en tidsgräns, 60.00 minuter. Ger tillträde till bruksklass för GRL och SAM. Krävs i
S(polar)CH för AM och SAM.

8.3 Dragprov 60 km
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed.
Syfte: 1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH och är ett av alternativen för SUCH. 2:a pris
ger rätt att delta i bruksklass på utställning. Tredje pris berättigar till lägre registreringsavgift
för valpar hos SKK.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundsstil. Draglast i båda körstilarna enligt avsnitt
9. Varje körstil i egen tävlingsklass. Vid färre än tre startande i någon körstil slås stilarna ihop.
Hundar av alla tre raserna tävlar i samma klass och får ingå i samma spann.
Distans: Minst 6 mil (t.ex. 3 + 3 mil) och ska köras under två på varandra följande dagar.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 15 %. Godkänd hastighet minst 10 km/tim. Minst tre fullföljande
spann.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 30 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:a pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.
Remissvar:
AM: Max 6 hundar i slädhundsstil. Övriga raser i spannet ska ha AM vikter. Övernattning
utomhus. Godkänd tid är segrartid +25%, minst 10 km/tim. Ger bruksklass och SUCH, krävs
för S(polar)CH.
GRL: Varje körstil alltid i egen klass. Inget krav på övernattning utomhus. Godkänd tid för
bruksklass och SUCH är grundtid +50 %, för S(polar)CH grundtid + 15 %.
SAM: Godkänd tid minst 8 km/tim. Vill även ha med sträckor som är godkända enl gamla
regler (80 km på en dag, 50 km enspann nordiskt). Enbart samojeder får ingå i spannet.

8.4 Dragprov SMD, sprint och medeldistans
Gäller för: Siberian husky
Syfte: 1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH och är ett av alternativen för SUCH. Ett 2:a pris
berättigar till deltagande i bruksklass på utställning. Två 2:a pris är ett alternativ för SUCH.
3:e pris berättigar till lägre registreringsavgift för valpar hos SKK.
Körstil: Slädhundsstil, ingen draglast.
7
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Distans: Tävling två eller flera dagar av sprint- eller medeldistanstyp. I sprinttävlingar ska
distansen per dag minst vara: 4-spann 10 km, 6-spann 12 km, 8-spann 15 km, öppen klass 20
km. I medeldistanstävlingar ska distansen per dag vara minst 30 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 10 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:e pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.
Remissvar:
SAM: Vill kunna meritera på denna distans i pulkastil (max 4 hundar) och i slädhunddstil.
Godkänd tid är grundtid +20 %. På SD minst 8 km/tim. Enbart samojeder får ingå i spannet.
SH: Medeldistanstävlingar ska vara minst 40 km/dag. Om bandlängden pga.särskilda
omständigheter måste förkortas ska ändringen inte vara större än 25 % i någon klass. Tredje
pris grundtid + 15 %.

8.5 Dragprov LD, långdistans
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund, samojed och siberian husky.
Syfte: 1:a pris är ett av alternativen för SUCH för alla raserna. 1:a pris är även ett krav för
S(polar)CH för alaskan malamute och grönlandshund och ett av alternativen för samojed och
siberian husky. 2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning. Två 2:a pris är ett
alternativ för SUCH för siberian husky. 3:e pris berättigar till lägre registreringsavgift för
valpar hos SKK.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar. alaskan malamute, grönlandshund, samojed) eller
slädhundsstil (alla raser). Draglasten ska vara den obligatoriska utrustning som arrangören
kräver för att tävlingen ska genomföras på ett säkert sätt. Varje körstil i egen tävlingsklass.
Vid färre än tre startande i någon körstil slås stilarna ihop. Alaskan malamute, grönlandshund
och samojed får ingå i samma spann.
Distans: Minst 160 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 15 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 30 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:e pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.
Remissvar:
AM + GRL: Vill i stället ha distans minst 100 km, kallat Dragprov 100+.
AM: Max 6 hundar i slädhundsstil. Övriga raser i spannet ska ha AM vikter. Godkänd tid är
arrangörens maxtid. Ger bruksklass och SUCH, krävs för S(polar)CH.
GRL: Varje körstil alltid i egen klass. Godkänd tid för bruksklass och SUCH är grundtid
+50 %, för S(polar)CH grundtid + 15 %.
SAM: Godkänd tid är målgång. Enbart samojeder får ingå.
SH: Distans: Tävling i ett heat, minst 160 km utan obligatorisk vila. Tid för godkänd tid
grundtid + 5, 10 resp 15 %. Vid tre eller fler startande, men med färre än tre hundar i mål så
får de hundar som går i mål 2:a pris. Ihopslagning av klasser får inte ske efter start, men det är
tillåtet att vid få startande slå ihop begränsad och öppen klass före start.
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8.6 Barmarksprov
Gäller för: Samojed.
Syfte: 2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning.
Körstil: Utformas av rasklubben under remisstiden.
Distans: Utformas av rasklubben under remisstiden.
Tid för 2:a pris: Utformas av rasklubben under remisstiden.
Remissvar:
8.6.1 Barmarksprov 10, alternativ 1
Gäller för: Samojed.
Syfte: Godkänd tid ger rätt att delta i bruksklass på utställning.
Körstil: Enspann. Hunden ska dra skrinda typ barnskrinda med fyra hjul samt skackel.
Föraren ska förflytta sig med cykel eller springande och får ej befinna sig före hunden.
Föraren ska vara sammankopplad med ekipaget.
Distans och bankaraktär: 10 km, 2 x 5 km godkännes, dock ej fram och tillbaka.
Omväxlande och lätt kuperad.
Dragvikt: Hanhund 30 kg, tik 25 kg.
Övriga krav: Temperaturen får ej överskida +13 grader.
Godkänd tid: 60.00 minuter.
8.6.2 Barmarksprov 10, alternativ 2
Gäller för: Samojed.
Syfte: Godkänd tid på tvådagarstävling eller två endast tävlingar ger rätt att delta i bruksklass
på utställning.
Regler: Enligt ESDRA:s barmarksregler kompletterat med nationella tilläggsregler. Minst tre
startande i klassen. Temperaturen får ej överskida +13 grader
Distans: 10 km för 1-2 spann dog roller klass och 4-6 spannsklass, 12 km för 8-spannsklass.
Godkänd tid: Grundtid + 20%, vid färre än tre fullföljande segrartid + 20 %. Grundtiden är de
tre bästas medeltid. Genomsnittshastigheten ska överstiga 8 km/tim.
8.6.3 Klövjeprov 85
Gäller för: Alaskan Malamute.
Syfte: Godkänd tid ger rätt att delta i bruksklass på utställning.
Körstil: Hunden ska bära klövjeväska.
Distans och bankaraktär: Minst 85 km på markerade stigar och/eller vandringsleder. Minst
en övernattning.
Klövjevikt: 20 % av hundens vikt, avrundat uppåt till hela kilo.
Övriga krav: Hunden ska ha uppnått 24 månader.
Godkänd tid: Maximalt tillåtet enligt PM för tävlingen.
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9. Draglast
9.1 Draglast pulkastil
1-spann
2-spann
3-spann
4-spann

25 kg
45 kg
60 kg
70 kg

Om tik ingår i spannet reduceras vikten med 5 kg. Om samojed ingår i spannet reduceras
vikten med 5 kg. Maximal viktreducering är således 10 kg för ett spann.
Remissvar:
AM: 30, 50, 65 och 75 kg som utgångsvikt.
GRL: Enligt remissförslaget.
SAM: 80 % av hundens vikt på tävlingsdagen, kan acceptera remissförslaget (= gällande
regler).
Not. Vikter på hundar hane resp. tik: AM: 39 resp. 36 kg (önskvärt enl. rasstandard). GRL:
35,5 resp. 28 kg (enl. vägningar), SAM: 23 resp. 18 kg (enl. remissvar)

9.2 Draglast slädhundsstil
Vikter enligt pulkastil. Vid fler än 4 hundar görs ett vikttillägg med 15 kg/hund. Inget
viktavdrag för föraren. Inget krav på draglast för siberian husky.
Remissvar:
AM: 30, 50, 65 och 75 kg som utgångsvikt. I övrigt enligt remissen.
GRL: 20, 40, 55 och 65 kg som utgångsvikt. Vid fler än 4 hundar görs ett vikttillägg med 10
kg/hund. 20 kg avdrag för föraren.
SAM: Inga krav på draglast.

10. Grundtid
Grundtid används för beräkning av godkänd tid för olika priser vid meritering. Grundtiden
beräknas utifrån för de snabbaste spannens resultat.
Antal fullföljande spann
3 – 14
15 – 29
30 eller fler

Grundtid är medeltid beräknad för
de två första spannen
de tre första spannen
de fyra första spannen
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Remissvar:
AM: Vill alltid utgå från segrartid.
GRL: 3-5 fullföljande: två första. 6-10 fullföljande: tre första, 11 och fler: fyra första.
SAM: 3 eller fler fullföljande: tre första.
SH: Enligt förslaget.

11. Allmänna bestämmelser
11.1 Ålder på hunden
Vid körning i pulkastil gäller att hunden senast på tävlingsdagen ska ha uppnått 24 månaders
ålder. Ingen övre åldersgräns finns.
Vid körning i slädhundstil sprint gäller att hunden tillåts tävla innevarande säsong om den är
18 månader före 1/3. Dock ska den vara minst 16 månader på tävlingsdagen. I övriga fall
gäller 18 månader. Ingen övre åldersgräns finns.
Remissvar:
AM: 24 månader för alla distanser.
GRL: Reglerna ovan för slädhundsstil ska även gälla i pulkastil.
SAM: Pulkastil: 18 månader för distanser upp till 15 km, 24 månader för längre distanser.

11.2 Övriga regler
•
•
•
•
•

Rasklubben ska godkänna och tillkännage meriteringstillfällen.
Anspänning och utrustning enligt SDSF:s regler säsongen 2009 (skrivs in i klartext i
slutlig utgåva).
Hunden ska vara ID-märkt med chips.
Föraren ska ha draghundslicens i till SDSF ansluten förening.
Ingen dispens får ges från meriteringsreglerna.

Remissvar mm:
Anspänning i dubbla led tillåtet i pulkastil.
Grönt kort krävs.
Samtliga hundar i spannet ska uppfylla kraven regelerna.
Dragmerit kan endast registreras för ett helt spann.
Såväl godkända som icke godkända prov registreras hos SKK
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