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Svar på remiss om meriteringsregler
Rasklubben för Siberian husky har fått en remiss från SPHK om reviderade regler för meritering för
raserna inom SPHK. Från vår ras har Marie Israelsson och Nisse Uppström jobbat med, och varit
delaktig i SPHK:s arbetsgrupp vad gäller utvärdering av nuvarande meriteringsregler.
Styrelsen i rasklubben har läst igenom detta förslag och diskuterat meriteringsreglerna vid ett flertal
tillfällen under året. Rasklubben har diskuterat meriteringsreglerna vid ett par medlemsmöten, fått in
skriftliga synpunkter som gruppen samt styrelsen diskuterat igenom, samt publicerat synpunkter och
svar på hemsidan.
Synpunkter på förslaget
Generellt tycker vi att de övriga raserna har jobbat bra med att höja kraven på meriterna och att
försöka göra dem mer likvärdiga, raserna emellan. Även om det är en lång utvecklingsprocess.
Under kapitel 1 Syfte med SPHK:s meriteirngsregler, läggs en text till om vad SPHK:s raser är för
något och att användningsområdet är släd‐/draghund enligt samtliga rasstandarder. Att också lägga
till första paragrafen i klubbarnas stadgar anser vi är mycket bra.
Titeln PDP har inte funnits tidigare för alla raser. Förslaget från vår rasklubb om att införa detta
mottogs väl av arbetsgruppen. Det är ett sätt motivera tävlandet och att vi vet, utifrån möten och
synpunkter att titlar är viktiga för många medlemmar.
Ett nytt kapitel om roller och ansvar har lagts in. Mycket bra tycker rasklubben. Det tydliggör rollerna
mellan rasklubb, meriteringsdomare och tävlingsdomare. Dock bör punkten 5 under
tävlingsledningens ansvar, uppmärksammas. Då vår rasklubb ofta har meritering på tävlingar som
arrangeras av icke SPHK‐organisation är det inte säkert att tävlingsledningen godtar detta. Ansvaret
kan så klart delegeras men det är viktigt att tävlingsledningen blir varse om deras roll i reglerna.
Regler som de många gånger förmodligen inte vet att/var de finns. De övriga raserna i SPHK kommer
inte att få detta problem – hittills har det nästan bara berört SH‐klubben. Behöver detta förtydligas
någonstans? Informationen från vår rasklubb till arrangören kommer att bli jätteviktig.
Vi har tagit del av rasklubben för Alaska Malamute:s förslag om hur man räknar ut grundtiden. Vi står
fast vid det förslag som arbetades fram under arbetshelgen i Åre, det förslag som står i dokumentet.
Då meriterna ska visa vilka hundar som är värda att få titeln Polarhundschampion – är det viktigt att
det verkligen blir de bästa slädhundarna som får titeln. Vi måste, i så långt det bara är möjligt, se till

att det är tävlingar med hård konkurrens som är värdemätaren av meritering. Då det ändå blir få
deltagare (av olika anledningar) så är det nödvändigt att grundtiden ska räknas från det vinnande
spannet när det endast är 3‐5 deltagare. Annars tappar meriten i betydelse.
Mycket bra att tydliggöra ålder på hund och förare i det nya förslaget.
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