Rapport SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute
Styrelsen i rasklubben har haft 9 protokollförda sammanträden som genomförs via Skype, samt en
arbetshelg. Rasklubben har under 2016 fortsatt arbeta för att skapa struktur både i det administrativa
och det praktiska. Mycket tid har även gått till att planera och genomföra klubbens träffar och
meriteringar. Målet har fortfarande varit att klubben ska ha ett avslappnat och trivsamt klimat, men
även att få klubbens medlemmar att uppskatta sitt medlemskap och dess fördelar. Rasklubben har
också haft som fokus att fortsatt öka medlemsantalet.
Rasklubben har valt att även i år ordna träffar i första hand och dragproven blir en aktivitet på
träffarna. Detta i ett försök att fortsätta göra de mer tillgängligt för nybörjare och skapa en
lättsammare inställning till att åka på rasklubbens aktiviteter.
Björnrundan genomfördes åter igen utanför Lillhärdal denna gång lite senare på hösten för att få
mer behaglig temperatur, 14-16/10 2016. Deltagarantalet var stort även detta år och det planeras att
genomföras 2017 igen på samma plats.
Malamutespecialen genomfördes 4-6 november 2016 i Huså, Åre kommun. Deltagare antalet var
bra med runt 50 hundar till utställningen. Den svenska domaren Annika Uppström höll på
lördagskvällen en kort feedback på det hon sett under dagens utställning. Under helgen hölls ett
barmarksmästerskap i 2 heat. Heat ett på fredag kväll och heat två på söndag morgon. Nytt för i år
var att vi tagit bort vikterna och bara gick på snabbast spann i var klass. Tyvärr var det många som
valde stå över heat två pga halka och lång väg att köra hem. På fredagskvällen kom en föreläsare,
Tina Langåssve som har kört slädhundar två säsonger i Canada och Alaska. Direkt efter
utställningen hölls medlemsmötet med bra uppslutning. På kvällen firade vi klubbens 30-års
jubileum med trubadur och knytkalas som blev väldigt lyckat!
Stockholm hundmässa december 2016. Rasklubben fanns på plats tillsammans med SPHK’s
övriga rasklubbar, med en rasmonter och i rasparaden för att sprida kunskap om rasen och klubben.
Snöträffen 6-8 januari 2017. Överstbyn Boden/Luleå. Snöträffen lades i år på en helt ny plats
norröver för att garantera snösäkerheten. Helgen blev lyckad med stort antal deltagare både på
dragproven DP10 och DP60 samt motionsloppen, 42 startande spann.
Lördagskvällen hölls en gemensam middag i kåtan på startområdet.
Glaverdraget blev 2017 inställt pga. av tidsbrist men kommer förhoppningsvis åter 2018.
Rasklubben har lyft problemet med att förmycket tid går till att planera och genomför klubbens
träffar. Tid som behöver läggas på ras och avelsfrågor. Dock tror vi att det är viktigt att träffarna
finns för att fler nybörjare ska komma in i rasklubben och för att skapa en bra sammanhållning i
klubben. Därför har styrelsen lyft problemet med våra medlemmar och fler har anmält sitt intresse
att hjälpa till under 2017. Under 2017 planeras bland annat att se över RAS med mera.
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