Utvärdering av meriteringsreglerna
2012‐01‐01 – 2016‐12‐31

Inledning!
Rasklubbarna har möjlighet att utvärdera meriteringsreglerna och föreslå förtydliganden,
regeländringar eller tillägg i reglerna. Varje rasklubb beslutar om ett förslag, som sedan sammanställs
av SPHK centralt. Förslaget skickas sedan ut på remiss till rasklubbarna. Fastställande av regelverket
görs av SKK och börjar gälla 1 januari 2017.
Nisse Uppström och Marie Israelsson fick i uppdrag av rasklubben att hålla i denna utvärdering och
vara kontaktpersoner för rasklubben siberian husky.
I slutet av detta dokument finns hela regelverket där vi lagt in förslag på tillägg/förändringar.

Metod!(hur!vi!har!gått!tillväga)
För att utvärdera meriteringsreglerna för siberian husky har vi tittat på statistik och sedan ställt det i
relation till rasstandard, RAS och vad rasklubben en gång hade för syfte och mål med meriteringen.
Vi har också diskuterat frågan med medlemmar i samband med olika arrangemang. Det första
tillfället var i samband med rasklubbens årsmöte i Norråker mars 2014. Det andra tillfället är i Idre,
september 2014.
Löpande har också avstämningsmöten med SPHK:s meriteringsgrupp ägt rum för att säkerställa att
tidplan hålls, att viktiga frågor kommer upp. Rasklubbarna har också kunnat hjälpa och stötta
varandra i utvärderingsarbetet.

Tidplan!
Utvärderingsgruppen för SPHK bildades 2013 och två representanter valdes för varje ras. Arbetet
kom igång mer på allvar under 2014.
Varje rasklubb ska vara klar med ett förslag till i början av november då SPHK meriteringsgruppen ska
träffas.
SPHK sammanställer och skickar sedan ut revideringsförslaget till alla rasklubbar på remiss.
Remisssvar ska lämnas senast 1 mars 2015.
SPHK tar beslut i april 2015. SKK vill ha ett år på sig att behandla förslaget som sedan ska börja gälla
från 1 januari 2017.

Rasstandard!
I rasstandarden står följande om siberian husky:
•

Ursprungsland: USA

•

Användningsområde: Slädhund

•

Bakgrundsändamål: Rasens ursprungliga funktion är att spänd för släde förflytta lätt last i
måttlig hastighet över stora avstånd.

•

Helhetsintryck: medelstor arbetande hund med ett snabbt, lätt, fritt och elegant
rörelseschema. De typiska rörelserna ska vara flytande och lediga. Röra sig utan
ansträngning.

Detta skall återspegla sig i våra meriteringsregler.

Rasklubbens!syfte!med!meriteringen!
På rasklubbens hemsida finns ett dokument där den historiska bakgrunden till rasen är beskriven och
klubbens syfte med meritering. Nedan följer några utdrag ur skriften ”Siberian husky – meriteringens
syfte och mål”.
Meritering är ett bruksprov som ligger inom ramen för SKK. Meritering är ett tillfälle för alla som vill
pröva sina hundar. Meritering är ett slädprov som genomförs för att bevara hundrasens specifika
egenskaper. Det är också ett krav för att få utställningschampionat och polarhundschampionat.
Den historiska grunden till detta är en motion från 1974. 1. Siberian huskyn är en brukshund. 2.
Bruksändamålet är körning i nome spann. 3. Enda sättet att pröva bruksegenskaperna, är att
avelshundarna får prövas i tävlingssammanhang. 4. Klubbens viktigaste insats för siberian huskyn är
att verka för regelbundna officiella tävlingar i nome‐stil. Motionen avslogs, men processen var igång
och utformades med tiden till det prov vi har idag.
När vi meriterar våra hundar gör vi det för att bevara ett historiskt arv av den hund typ som 1932
blev den ras som vi idag kallar för siberian husky. En hundtyp som uppvisar styrka, snabbhet,
uthållighet där de polara egenskaperna kommer till sin rätt under de mest krävande förhållanden.
Den hundtyp som togs till Alaska för en sak skull All Alaska Sweepstakes.

RAS!–!Rasspecifika!avelsstrategier!(fastställd!av!SKK!2012)!
Rasklubbens mål är att siberian huskyn fortsatt ska vara en frisk och sund slädhund utan eller med ett
minimum av ärftliga sjukdomar/defekter. Siberian huskyns funktion är att dra en lätt last i
medelhastighet över långa avstånd. Den ska vara den snabbaste av polarspetsarna och klara av att
arbeta i stora spann under högre hastigheter.
De uppfödare i USA som lyckades bäst avlade efter mottot: "Breed the best, forget the rest". Ingen
kan väl förneka att det var en riktig väg att gå för att kunna fortsätta att få fram bra slädhundar. Alla
som vet vad som krävs för att vara en av de bästa hundarna i ett bra hundspann inser också att de i

många avseenden måste vara fysiska toppindivider. Den här typen av avelsurval generation efter
generation är kanske orsaken till att siberian huskyn i Sverige tillhör de raser som varit mest
förskonad från större problem med ärftliga sjukdomar.
Aveln måste ske målinriktad och med inriktningen funktion även när vi strävar efter att sänka
inavelsgraden. Börjar vi avla enbart med tanken att sänka inavelsgraden med djur som aldrig testats i
bruksammanhang, kan vi befara att många av de rasegenskaper som är så viktiga för funktion, kan gå
förlorade eller mattas av betydligt. Vi måste testa funktionen hos hundarna, men även se att de
exteriört/polara egenskaperna fortsatt följer vad rasstandarden föreskriver.

Mål!och!strategier!för!aveln!
Mål!!
Avel ska i första hand ske utifrån funktion, samtidigt som det är viktigt att bredda avelsbasen.
Inavelsgraden år 2016 ska vara 2,5 procent utan att göra avkall på funktionalitet.
Strategier!!
! Ett aktivt och kunnigt avelsråd ska ge konkreta råd till såväl nya som erfarna uppfödare
!

Hundägarna ska uppmuntras att använda sina hundar som draghundar

!

Hundägarna ska uppmuntras att testa sina hundar på dragprov

!

Rasklubben ska erbjuda cirka sju meriteringstillfällen under en säsong från norr till söder (i
mån av snötillgång). Tävlingarna måste vara av en så jämn och god nivå att de är värda att
kallas meriteringstillfällen.

!

Uppföljning av testade hundar ska göra årligen

!

Bra information om rasens speciella egenskaper till valpköpare.

!

Ansvaret att sänka inavelsgraden hos rasen ligger hos varje enskild uppfödare. Varje
uppfödare måste sträva efter att snittet på uppfödningen ska ligga runt 2,5 procent.

Hälsa!
Vad vi känner till är siberian husky en ovanligt frisk hund. De ligger på den lägsta risknivån hos
försäkringsbolagen. Varför rasen är så sund antas bero på att avel framförallt varit inriktad mot
funktion. Många av avelsdjuren har testats som bruksdjur innan de gått in i aveln. Detta har gett
längre generationsintervall. Av detta kan man dra slutsatsen att hundar som varit behäftade med
någon ärftlig defekt slagits ut då de av någon anledning inte klarat det arbete som krävs av en
slädhund.
Testa!hundarna!på!bruksprov!
Hur vet vi att vår avel inriktar sig mot de egenskaper som rasstandarden beskriver? Bästa sättet att
utvärdera detta är genom att testa hundarna på de bruksprov som rasklubben och Svenska
Polarhundklubben anordnar. Hundarna meriteras på Polarhundprov: Dragprov 20 och 250+. Provet
genomförs i slädhundsstil på snö mot andra spann av samma ras. Proven genomförs som en‐ eller

flerdagarstävlingar. På detta sätt får vi en utvärdering av såväl mentalitet och polara egenskaper som
att exteriören gör hunden till den konkurrenskraftiga slädhund den ska vara.
Det är viktigt att betona att provet ska ske i slädhundsstil eftersom siberian huskyn är en slädhund.
Det är av stor vikt att hundarna fortsatt har den mentalitet som gör att de kan samarbeta i spann
utan att det uppstår bråk hundarna emellan. Provet ska också ske på snö då detta ger oss
möjligheten att utvärdera de polara egenskaperna.
Avla!på!dragegenskaper!
Historien visar att rasen är en slädhund och det är det som rasklubben idag vill att rasen ska vara. Vi
ska därmed fortsätta att utveckla rasen som en arbetande slädhund. Avelsstrategin bygger därför på
riktlinjer som tydligt visar på vikten av att avla på dragegenskaper.
Siberian huskyn är en ovanligt frisk hund och avelstrategin bygger därför inte på för mycket
kontroller av hälsan. För att behålla en frisk ras är den genetiska variationen också viktig.

Statistik!meritering!
Nedan följer statistik från meriteringstävlingarna säsongerna 2007‐2012. Den visar också hur många
som blivit utställningschampion samt polarhundchampion varje år.
Säsong

SE UCH

SE (POLAR)CH

Dragprov antal hundar med
1:a / 2:a pris / antal tillfällen

2011 ‐ 2012

2

13

202 / 64 / 5

2010 ‐ 2011

4

17

312 / 137/ 5

2009 ‐ 2010

1

33

233 / 118/ 6

2008 ‐ 2009

4

22

377 / 92/ 7

2007 ‐ 2008

5

18

284 / 153/ 7

Mellan säsongerna 2007 – 2012 har det varit 65 olika förare som fått 1:a pris på sina hundar.
Mellan säsongerna 2007 – 2012 har det varit 51 olika förare som fått 2:a pris på sina hundar.
Mellan säsongerna 2007 – 2012 har det varit 81 olika förare som fått 1:a eller 2:a pris på sina hundar.
Kommentar: Antalet meriteringstillfällen har sjunkit med två tillfällen på dessa år, men samtidigt har
antalet deltagare på tävlingarna också sjunkit generellt. Dock är det ett ansenligt antal som får första
pris ändå på dragproven.
Statistiken visar att det är betydligt fler som blir draghundchampion än utställningschampion. Det är
också betydligt fler hundar som får första pris än andra pris.

!

Medlemsmöten!
21!mars!i!Norråker!i!anslutning!till!rasklubbens!årsmöte!
Cirka 15 medlemmar närvarade. Marie och Nisse gick först igenom vad rasens meritering är för
något, syftet med det och reglerna för dem. Statistik för meriteringen lästes upp.
Några frågeställningar:
Är det för lätt att få ett första pris?
Behöver reglerna skärpas upp lite?
Är det för många som blir polarhundschampion?
Minnesanteckningar från diskussionen
2‐spann som inkörningsport till sporten diskuterades och sågs som positivt. Distansen kanske blir lite
väl kort för att vara meriterande om det ska vara ca 5 km? Om klassen ska vara meriterande kan
diskuteras vidare.
Ingen sa emot att meriteringen ska ske i slädklass och att en husky är en spannhund. Att meritera i
nordisk stil gav inget gehör.
Det är relativt lätt att få ett första pris. Om man måste ta minst ett första pris i två discipliner blir det
däremot betydligt svårare. Det vill säga sprint och medel, eller tex långdistans och sprint.
Måste tre deltagare fullfölja en långdistanstävling för att meriteringen ska gälla? Frågan diskuterades.
Det är tyvärr inte så många svenskar som kan köra långdistans av praktiska skäl. Det blir därmed inte
så stor konkurrens i långdistans då det ofta är få att jämföra sig med. Samtidigt är det den distans
som är mest krävande och kräver mest förberedelser och träning. Att bryta en tävling hör tävlingen
till för att skydda hundarnas välbefinnande. Kan fler långdistanstävlingar vara meriterande? Det kan
öka möjligheten för de som kör långdistans att meritera i sin disciplin. Frågan kan diskuteras vidare.
Åldersgränsen på förarna diskuterades och det som står i reglerna måste följas då vi meriterar i
slädstilen.
Grundtiden
Grundtiden räknas på medeltiden av de två första spannen när det är 3‐14 deltagare. På senare år
har antalet deltagare på tävlingarna minskat och på flera av meriteringstävlingarna har det endast
varit ett fåtal startande 3, 4 eller 5 stycken. Vad säger meriteringen om det är tre startande och
medeltiden räknas på de två första? Inte så mycket. En idé skulle vara att ändra regeln så att
grundtiden räknas på det vinnande spannet när det är 3‐5 deltagare. Från 6‐14 deltagare räknas det
på de två första osv. Ett annat förslag är att, som ett tillägg till antal startande, ha en regel att
spannen måste ha klarat av att springa i en viss hastighet. Problemet blir att det värdet inte blir
rättvist då förhållandena kan variera så stort att antalet km/h blir helt ointressant. I vissa
förhållanden är det inget spann som klarar den hastigheten och i andra förhållanden kanske nästan
alla spann klarar den angivna hastigheten.

Är reglerna för att få utställningschampionat bra?
Den blev en diskussion om hur olika domare dömer på utställningarna. Enligt statistiken är det inte så
många som blir utställningschampion. Ett certifikat måste tas på en av polarhundsklubbens
arrangerade utställningar. Att ta bort den regeln skulle underlätta att få tre cert. Samtidigt som målet
för rasklubben är att domarna ska döma vår ras som en arbetande slädhund och det är långt ifrån
alla domare som verkar känner till vad det innebär.

Medlemsmöte!rasspecialen!i!Idre!21/9!
Ungefär en månad innan rasspecialen lades utvärderingen och ett förslag på regeländringar rörande
siberian husky, ut på hemsidan.
I skrivandets stund har detta medlemsmöte ej ägt rum, därav inga anteckningar.

Resultat!
Analys av statistiken från meriteringstävlingarna och i förhållande till;
!

Rasstandard

!

Klubbens syfte med meritering

!

RAS

!

Medlemmars synpunkter

Utifrån detta har vi föreslaget en del förtydliganden och några få regeländringar. I regelverket har vi
strukit med rött det vi föreslår ska tas bort samt markerat med gult det vi vill lägga till.

Sammanfattningsvis!föreslås!följande!regeländringar:!
!

Meritering måste ske i minst två discipliner. Det vill säga av tre första pris så måste dessa
erhållas från minst två av disciplinerna sprint‐ medel‐ eller långdistans.

!

I långdistans tas kravet bort att det måste vara tre fullföljande spann. Det räcker med tre
startande.

!

Ålder på hunden är minst 18 månader på första tävlingsdagen i alla discipliner. Det blir en
förenkling av nuvarande regel i sprintklassen 4‐ och 6‐spann som kan vara svår att tyda.

!

En siberian husky erhåller titeln PDP (polarhunddragprov) när den fått tre stycken 2:a priser.
Titeln registreras hos SKK. Titeln SE(polar)Ch kan erhållas utan PDP‐titeln. Syftet är att
stimulera att fler kör tävlingar.

!

Hur vi får fram grundtiden ändras till följande:

Antal fullföljande spann
3-5
6-14
15-29
30 eller fler

Grundtid är:
Det vinnande spannet
Medeltid på de två första spannen
Medeltid på de tre första spannen
Medeltid på de fyra första spannen

SPHK:s!utvärderingsgrupps!frågeställningar!
SPHK:s utvärderingstrupp gav alla rasklubbar ett antal frågeställningar att svara på. Detta är siberian
huskyklubbens svar.

Rasklubbens svar i kursiv stil.
1.

Nuvarande regelverk upplevs som spretigt ‐ hur/vad kan vi förenkla?
Titta på siberian huskys meriteringsregler som är enkla, rättvisa och lättfattliga.

2.

Har vi rätt prov/test? Speglar det rasernas särprägel ?
Rasklubben för siberian husky upplever att dagens test speglar rasens särprägel.

3.

Kan/ska alla prov gälla för alla 4 raser?
Nej. Framförallt skiljer sig siberian huskyn från de övriga tre raserna då det är så tydligt
uttalat i rasstandarden att det är en slädhund som spänd för släde ska förflytta lätt last i
måttlig hastighet över stora avstånd.
Däremot kanske det går att hitta fler gemensamma nämnare för alla raser och på så sätt
göra reglerna mindre spretiga. Det står till exempel att alla fyra raserna är en slädhund.

4.

SE(polar)ch ‐ är kraven rätt på er ras?
Diskussioner förs, se ovan. Statistiken visar att det är relativt lätt att bli svensk
polarhundschampion.

5.

Utställningskrav lägst GOOD för SE(polar)ch ‐ rimligt eller ändring?
Rimligt.

6.

SE UCH ‐ är kraven rätt?
Diskuteras, se ovan.

7.

Är kravet för att ställa i bruksklass (och plocka cert) rätt?
Diskussioner pågår.

8.

Hur kan vi få till mer "sammeritering" av B‐hundarna ?
Rasklubben för siberian husky berörs inte, därför inget svar.

9.

Ålder på hundar ? (t.ex olika på AM & GRN)
I IFSS regler står följande:

– I slädhundstil sprint upp till och med 8‐spann tillåts hund tävla innevarande säsong
om den är 18 månader före 1/3, dock skall den vara minst 16 månader vid

tävlingstillfället.
I slädhundstil distans och sprintklasser med hundar fler än 8‐spann tillåts hund tävla
när den är 18 månader.(IFSS nationella reglerna)
Om tävlingen är tex 31 mars och hunden är 18 månader, 20 mars, får den inte tävla. Det
betyder att den inte är 18 mån innan 1 mars. Detta är krångligt och svårtolkat. Vi föreslår att
enkelt ändra meriteringsreglerna att hunden ska vara 18 månader senast den första
tävlingsdagen.

10. Meritering i båda körstilar för alla 4 raser?
Siberian husky säger fortsatt nej till meritering i pulkastil. Däremot diskuteras om möjlighet
kan ges att bevilja inträde i bruksklass från 2‐spann släde. Deltagande i bruksklass ges
möjlighet till certifikat, men för att bli SE UCH ska krävas ytterligare meriter än pris från 2‐
spann.
11. Plocka bort kravet om 3 genomförda spann ‐ ny minimigräns för godkänt/1:a och 2:a pris?
Diskussioner pågår, se ovan. Gäller i så fall i långdistans.
12. Behov för justering av vikter?
Siberian husky berörs inte.
13. Behov för justering av tider?
Siberian husky berörs inte.
14. Avdrag för tik och/eller förare ‐ är det relevant?
Siberian husky berörs inte.
15. PDP ‐ ska det finnas kvar för endast SAM? Aktuellt för andra raser? Eller slopas helt?
En intressant frågeställning som kommer att diskuteras djupare vid rasklubbens
medlemsmöte i Idre 20 september. Ett förslag är att siberian husky får titeln PDP när den fått
tre 2:a priser. Detta för att stimulera fler tävlanden. Titeln registreras hos SKK. Dock så kan
titeln SE(polar)Ch erhållar utan att först klara PDP.
16. Ihopslagning av klasser ‐ hur vill vi ha det i framtiden? (gäller först och främst DP60)
Siberian husky berörs inte.
17. Ålder på förare?
I dagsläget anser rasklubben att IFSS regler ska följas.
18. Tankar runt införande av 2‐spannsklass ‐ ingång till bruksklass och möjlighet för cert ‐ eller en
rolig inkörsport?
Se svar under fråga nr 10.

19. Öka intresset för meriteringar? Hur kan vi göra det? Få meriteringar att bli mer
intressanta/högre värde?
Se punkt 15.
20. Ska barmarksprov finnas med?
Inte för siberian husky. Klubben ser inte syftet med att anpassa regelverket så att det gagnar
människan istället för hunden då vi har en ras att förvalta. Det är viktigt att dragproven sker
på snö då vi då också testar de polara egenskaperna på ett mer realistiskt sätt. Se RAS och
rasklubbens syfte med meritering.

