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Riktlinjer för anordnande av meriteringar för Svenska Polarhundklubben.
1.

Meriteringsreglerna skall alltid följas.

2.

Meriteringstillfället skall vara godkänt av respektive rasklubb.

3.

Ansökan/förfrågan om att få anordna ett meriteringstillfälle skall vara rasklubben tillhanda i
god tid, gärna före den 1:a augusti eftersom rasklubbarna skall anmäla sina
meriteringstillfällen/tävlingar/arrangemang till SPHK senast den 1:a augusti inför kommande
säsong. En samordning av SPHK:s arrangemang blir därmed möjlig att arbeta med vid den
årliga arbetshelgen och därigenom kan vi undvika att olika arrangemang kolliderar med
varandra. Målet bör vara att sprida meriteringstillfällena över landet så lång möjligt är.

4.

Målet bör vara att en färdig tävlings-/meriteringskalender för den kommande säsongen ska
finnas till den 1:a november. Kalendern ska publiceras i Polarhunden nr 5 och de olika
arrangemangen skall föras in i den gemensamma kalendern på SPHK:s hemsida.

5.

Meriteringsavgiften, 55 kr, ska ingå i startavgiften. Denna avgift går till 1/ SKK:s
stambokföring, 2/ till fonderna för Polarhundmästerskapen och Polardistans och faktureras
respektive arrangör av SPHK C.

6.

Banan skall följa IFSS:s arrangemangsregler gällande skyltning. Dessa regler finns i en
”arrangörspärm” som går att ladda ner från Svenska draghundsportförbundets hemsida.

7.

Det skall finnas en digital våg som klarar 200 kg.

8.

Arrangören skall tillhandahålla minst en chipläsare.

9.

Arrangören skall tillhandahålla nummerlappar till samtliga startande.

10. Det skall finnas klockor uppsatta i målområdet som visar timmar, minuter och sekunder i
digital form.
11. Arrangören skall väga släden/pulka efter målgång och vikten ska noteras på
meriteringsblanketten.
12. Banan skall vara uppmätt med GPS och ska vara på minst angiven distans.
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13. Identiteten på alla hundar som skall meriteras skall kontrolleras. Det bör finnas en kopia på
varje meriteringsblankett, mot vilket man kan kontrollera chipnumret vid målgång.
14. Meriteringsblanketten skall vara ifylld med hundens namn enligt stamtavlan.
15. Meriteringsblanketten skall vara undertecknad av föraren.
16. Alla förare skall ha ”Grönt Kort” och tävlingslisens. Lista över samtliga svenska förare finns
på Draghundsportförbundets hemsida.
17. Minimiålder för hund, se respektive arrangemang samt SPHK:s meriteringsregler.
18. Rekommenderad minimiålder på föraren är 19 år vid meriteringstillfället.
19. När meriteringen är genomförs skall
- meriteringsblanketten signeras av meriteringsledaren och meriteringsdomaren.
- meriteringsledaren fylla i uppgifter om 1/startnummer, 2/ placering, 3/ använd tid, 4/ antal
startande och 5/ antal fullföljande.
- meriteringsblanketten skall därefter, inom två veckor, skickas in till rasklubbens
meriteringssekreterare (se respektive rasklubbs hemsida).
- resultatlistan innehållande 1/ startnummer, 2/ placering och 3/ sluttid (vid tvådagarstävling
även respektive heattid) för respektive spann, skall undertecknas av meriteringsdomaren.
Därefter skall resultatlistorna skickas in till respektive rasklubb enligt samma rutin som
meriteringsblanketten.
20. När rasklubben meriteringssekreterare har gått igenom resultaten och fört in priserna i
meriteringsblanketten, skall den tillsammans med resultatlistorna, inom två veckor, skickas
till SPHK:s tävlingssekreterarer (adress, se SPHK:s hemsida).
21. Det är arrangören som ansvarar för att kontrollera att meriteringsblanketterna är korrekt ifylld.
22. Har man frågor kring meriteringar eller meriteringstillfällen så är man välkommen att
kontakta rasklubbarnas meriteringssekreterare eller SPHK:s tävlingssekreterare.
Kontaktuppgifter, se SPHK:s hemsida.

(Detta dokument är enbart tänkt som en praktisk hjälp vid anordnande av meriteringar)

