
FÖRANKRING AV ARBETET MED MERITERINGSREGLERNA 
2020/2021 SAMOJEDHUND 
 
Förankringen av arbetet med meriteringsreglerna inom rasklubben för Samojed är tydligt 
och väl förankrat i flera led: 

• Inledande enkät med frågor till medlemmarna. Se redovisning av svaren som inkom i 
denna enkät samt mail till arbetsgruppen i dokumentet ”Information kring arbetet 
med revideringen”, detta dokument har legat medlemmarna till handa på 
rasklubbens hemsida.  

• En andra enkät gick sedan ut till medlemmarna att tycka till om ifall de ville ha vikt i 
släden eller ej vid meritering. Även svaren i denna enkät är redovisade i dokumentet 
som hänvisas till ovan.  

• Information kring arbetet har sedan presenterats kontinuerligt på rasklubbens 
hemsida, FB sida samt i tidningen polarhunden, samt i samband med årsmötet 2019. 

• Klubbens medlemmar har i ovan angivna medier kontinuerligt uppmanats att 
inkomma med synpunkter.  

• SPHK C ordförande har även i polarhunden ytterligare en gång uppmanat samtliga 
medlemmar inom de fyra raserna att inkomma med synpunkter.  

• Medlemmarnas åsikter omhändertogs och en kompromiss bland klubbens olika 
önskemål arbetades fram.  

• Det nya förslaget på justerat regelverk gick ut på remiss samt presenterades och 
redogjordes för vid rasklubbens årliga stora uppfödar-/medlemsmötet 2020 i 
samband med samojedernas stora vintervecka. Där även en öppen diskussion fördes 
och medlemmarna var nöjda med kompromissförslaget som arbetats fram.  

• I samband med remissrundan inkom skriftliga yttranden på remissen. Mindre än 10 
individer ville ha lättnader i regelverket medan nästan ett 50 tal medlemmar 
upplevde att samtliga prov 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.  

• I slutprodukten som skickades in till SKK gjordes mindre redaktionella justeringar, 
men inga nya ändringar av regelverket som berör Samojed gjordes efter att 
dokumentet varit ute för påseende hos medlemmarna.  

 
 
 
  


