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1. Syfte med SPHK:s meriteringsregler
Polarhundarna tillhör inom FCI grupp 5 spetsar/urhundar och återfinns under sektion 1
slädhundar. Polarhundarnas typiska särdrag utgörs av dess anpassning för överlevnad och
fysiskt arbete i arktiskt/subarktiskt klimat. Rasernas användningsområde är enligt samtliga
fyra rasers rasstandarder släd-/draghund. Förankrat i den historiska kartläggningen så utgör de
polara raserna en polar brukshund vilket vi vill värna om genom våra stadgar och
framtagandet av detta regelverk.
Utdrag ur SPHK’s stadgar:
§ 1 Mål:

”Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt
exteriört fullgoda rasrena polarhundar. Att bevara och utveckla
rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt
bruk av dessa raser som bl.a. draghundar.”

Svenska Polarhundklubbens (SPHK:s) meriteringsregler styr vilka krav som ska gälla för att
hundar av raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky ska få
delta i bruksklass på utställning, erhålla certifikat och titlar.


Delta i bruksklass på utställning.



Certifikat på utställning.



Svenskt utställningschampionat, SE UCh.



Svenskt polarhundchampionat SE (polar)Ch.



PDP-titel

Ingen dispens får ges från meriteringsreglerna i detta regelverk. Meriteringsdomaren i samråd
med tävlingsjuryn kan dock vid exceptionella väderförhållanden bevilja dispens från
distanskraven.
Avsnitt två i detta dokument är Svenska Kennelklubbens allmänna bestämmelser för
utställningar, prov och tävlingar.
Samtliga därpå följande avsnitt (3-7) omfattar särskilda bestämmelser för Polarhundprov.
Utgåva ett av detta dokument har fastställts 20xx-xx-xx av Prov och tävlingskommittén inom
Svenska Kennelklubben SKK/PtK nr x/20xx, § 51 och gäller för låsningsperioden 2017-01-01
– 2021-12-31.
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2. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och
tävlingar
Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella
ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats
(www.skk.se).
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov och
tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och
specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs
stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör
som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar
och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Hundens välfärd har alltid högsta
prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar
eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller
tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning
och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som
kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett
(se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas
med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer,
beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd
och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid
utställning.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk
kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller
som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov
eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller
uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKKorganisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs
Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning,
prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet
ålagts förbud att hantera eller inneha djur.
Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person
som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra
hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.
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Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.

2.1 Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot
bandmask (Echinococos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och
inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlingsoch/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2.2 ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling
(gäller även blandras och oregistrerad hund).
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller
ISO-standard 11784 och 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund
oavsett om arrangören beslutat om tatuering.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig
att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

2.3 Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det
ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den
inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga
omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad
aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på
särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie,
tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare instruktör samt
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figurant vid prov. Det åligger arrangören att till se att blankett finns tillgänglig vid
arrangemanget.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som
kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller
skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte
bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

2.4 Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt
på grund av force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader
som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman
eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang,
svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

2.5 Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda
hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.
Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK
rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat
oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns
tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.

2.6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till
mentaliteten, äger inte rätt att delta.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka,
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats
tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.
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Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från
63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett
resultatet av valpningen.
Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller
införas på provområdet.
Öronkuperade hundar
Födda före 1 januari 2008:
- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är
fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning,
prov, tävling eller mentalbeskrivning.
- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på
utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.
Födda 1 januari 2008 eller senare:
- Får inte delta på utställning.
- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov,
tävling och mentalbeskrivning.
- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på
utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.
Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans
Födda före 1 januari 2008:
- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen
undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, prov, tävling och
mentalbeskrivning.
- Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för
att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som
angetts i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvisas i original såväl vid
arrangemanget som senare får delta på utställning, prov, tävling och
mentalbeskrivning.
o Dock gäller att hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska
skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling. Däremot
får den delta på mentalbeskrivning.
Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling eller mentalbeskrivning
- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har
svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt
hellång svans får delta på prov, tävling och mentalbeskrivning.
- Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på
prov, tävling eller mentalbeskrivning.

7

Meriteringsregler Svenska Polarhundklubben 2017-2021
publicerade i mån år
Fastställda av SKK/PtK nr x/20xx, § YY, nr x/20xx, § YY, nr x/20xx, § YY och PtK/VU mån 20xx.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i
Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning,
prov, tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur
Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att
utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om
synnerliga skäl föreligger.

2.7 Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka
utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning
och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2 §§ samt bilaga 2 till dessa
föreskrifter.
Därutöver återfinns regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKKorganisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för
dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig
om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av
eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden
skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare
undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är
förbjuden.
Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente
för hund.

2.8 Kastrerad hanhund / tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller
tävling. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i
enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före
kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade
och belägna testiklar före operationen.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid
utställning, prov och tävling.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling
medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för
hund.
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3. Särskilda bestämmelser för Polarhundprov: Principer i
meriteringsreglerna
3.1 Erhållande av certifikat
Certifikat utdelas till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass som uppfyller krav på provmerit.
Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i bruksklass och gäller även vid
utdelande av reservcertifikat.

3.2 Utställningschampionat, SE UCh
Krav för att få Svenskt utställningschampionat (SE UCh):
 Tre certifikat utdelade av minst två domare.
 Minst ett av certifikaten ska vara utdelat efter 24 månaders ålder.
 Minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell utställning inom SPHK.
 Krav på godkänt dragprov enligt avsnitt 4.

3.3 Polarhundchampionat SE (polar)Ch
Krav för att få polarhundchampionat SE (polar)Ch:
- Godkända dragprov med 1:a pris enligt avsnitt 4.
- Proven ska vara tagna under minst två säsonger.
- Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på
utställning.
- Godkända 1:a pris kan tillgodoräknas både för PDP-titel och SE (polar)Ch.

3.4 PDP-titel



PDP-titel visar att hunden är dragmeriterad.
Godkända 1:a pris kan tillgodoräknas både för PDP-titel och SE (polar)Ch.
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4. Särskilda bestämmelser för Polarhundprov: Översikt
Ras

Alaskan
malamute

Dragmeriter för
bruksklass och
certifikat på utställning
Minst 2:a pris på
valfritt dragprov,
enligt avsnitt 6 i
detta dokument.

Grönlands- Minst 2:a pris
hund
på valfritt
dragprov, enligt
avsnitt 6 i detta
dokument.

Samojedhund

Minst 2:a pris på
valfritt dragprov ,
enligt avsnitt 6 i
detta dokument.

Dragmeriter för att
erhålla SE UCh

Dragmeriter för att erhålla
SE (polar)Ch

1:a pris dragprov 60
eller dragprov 100+ eller
250+.

Tre 1:a pris:
På tre av de 4 olika
dragproven.

Alternativt:
Två 2:a pris dragprov 60
eller dragprov 100+ eller
250+.
Inget krav på fördelning.
1:a pris dragprov 60
eller dragprov 100+ eller
250+.
Alternativt:
Två 2:a pris dragprov 60
eller dragprov 100+ eller
250+.
Inget krav på fördelning.

Ett av proven i flerspann
(minst 2 hundar).

Ett 1:a pris dragprov 10
och två 1:a pris dragprov
60/DP100+/DP250+.
Alternativt:
Tre 1:a pris dragprov
60/DP100+/DP250+ .

Ett av proven i flerspann
(minst 2 hundar).
1:a pris dragprov 10 eller Fem 1:a pris med följande
dragprov 20+
fördelning:
alternativt lägst 2:a pris
Ett 1:a pris dragprov 10
dragprov 60 eller 100+
och två 1:a pris dragprov 20+
eller 250+.
och två 1:a pris dragprov 60.
Första pris dragprov 60 får
ersättas med 1:a pris dragprov
100+ eller 250+.

Siberian
husky

Minst 2:a pris på
valfritt dragprov,
enligt avsnitt 6 i
detta dokument.

1:a pris dragprov 20+
eller dragprov 250+.

Tre 1:a pris dragprov 20+
eller dragprov 250+.

Alternativt:
Två 2:a pris dragprov
20+ eller dragprov 250+.
Inget krav på fördelning.

Inget krav på fördelning.
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Ras

Krav för PDP-titel

SAM

Ett 1:a pris DP20+ samt ett 1:a pris DP60/DP10.
Alernativt. Två st 2:a pris DP20+ samt två st 2:a pris DP60. Två st 2:a pris
DP60 kan bytas ut mot ett 1:a pris DP10.
Tre st 2:a priser på DP20+/DP250+ under minst 2 säsonger. 2:a pris kan
ersättas med 1:a pris.
Tre st 2:a priser på valfritt prov, enligt avsnitt 6 i detta dokument, under minst
2 säsonger, dock ska det vara minst 2 olika dragprov. 2:a pris kan ersättas
med 1:a pris.

SH
GRL och AM

5. Särskilda bestämmelser för Polarhundprov: Krav vid
dragmeritering
Nedanstående bestämmelser gäller för officiell dragmeritering av raserna alaskan malamute
(AM), grönlandshund (GRL), samojedhund (SAM) och siberian husky (SH).

5.1 Ägare och förare
Ägare: Vid dragmeritering får hund som ägs av medlem i SPHK eller i av SKK erkänd
utländsk specialklubb som motsvarar SPHK deltaga.
Förare bosatt i Sverige: Krävs medlemskap i SPHK. Föraren ska dessutom ha giltig samt
grönt kort utfärdad av av organisation godkänd av SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år
på första provdagen.
Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk specialklubb som
motsvarar SPHK deltaga. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen.

5.2 Registrering och ID-märkning av hund
Rätt att delta i dragprov har registrerade hundar av raserna alaskan malamute, grönlandshund,
samojedhund och siberian husky.
Hunden ska deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under
oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset vara arrangören tillhanda i samband
med inlämning av meriteringsblanketten som alltid sker före start för att erhålla
nummerlappen till deltagande i meriteringsklass.
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara
omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
Hund ska vara ID-märkt genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784
och 11785.
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5.3 Ålder på hund
Vid körning i samtliga stilar gäller att siberian husky, grönlandshund och samojedhund ska
på första provdagen ha uppnått 18 månaders. Alaskan malamute ska ha uppnått 24 månader
på första provdagen. Ingen övre åldersgräns finns.

5.4 Meriteringstillfällen
Officiella meriteringstillfällen anordnas av SPHK, eller av SPHK godkända organisationer.
Godkända meriteringstillfällen beslutas av respektive rasklubb inom SPHK. Endast en typ av
dragprov kan genomföras vid ett heat/meriteringstillfälle. Varje godkänt meriteringstillfälle
ska tillkännages av rasklubben på SPHKs hemsida senast en månad innan anmälningstiden
går ut.
Om snöförhållandena är exceptionella kan man med kortare varsel utlysa dragprov 10.
Meriteringstillfället ska utlysas minst en vecka före provtillfället.

5.5 Arrangören och arrangemanget
Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar krävs
för arrangemangets genomförande.


Anspänning i dubbla led är tillåtet i pulkastil.



Samojed och siberian husky ska i slädhundsstil vara inspända i lösa linor, även
stamlinan ska vara flexibel dvs vara tillverkad av lina/vajer.



Kvinnor och män tävlar meriterar i samma klass i både pulka- och slädhundsstil.



Meriteringsreglerna gäller samtliga hundar i spannet.



Vid sprint och medeldistans gäller att om en hund inte springer inspänd i spannet
under hela meriteringen blir den diskvalificerad. Om föraren inte uppger vilken hund
som tagits ur eller av annan anledning inte varit inspänd diskvalificeras hela spannet.



Vid långdistans, prov över 250 km, gäller att hundar ska vara inspända i spannet vid
målgång för att kunna erhålla merit.



Varje heat ska genomföras utan pauser där provtiden stoppas. Vid långdistansprov ska
dock tävlingstiden stoppas under obligatorisk vila.



Speciella krav på draglast finns för varje typ av dragprov, se avsnitt 6.

Arrangemanget ska följa detta regelverk samt nationella regler för förares och hundars
säkerhet vid draghundstävlingar. Tävlingsledare, meriteringsdomare och jury ska alltid utses.
Meriteringsdomare ska deltaga och samverka med arrangören. Arrangör är skyldig att, i
samverkan med merinteringsdomaren, kontrollera att:







Ägare har giltigt medlemskap enligt avsnitt 5.1.
Svensk förare har giltigt medlemskap, licens och grönt kort enligt avsnitt 5.1.
Hunden är ID-märkt (kan ske genom stickprov).
Hunden är vaccinerad och registrerad enligt gällande bestämmelser.
Hunden har rätt ålder för att få delta.
Spannet har tillräcklig draglast under varje heat.
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Arrangör ska utfärda en korrekt och av meriteringsdomaren underskriven resultatlista. På
resultatlistan ska samtliga deltagare listas. Startnummer, ras, heattider, sluttotaltid och
eventuell placering ska framgå. Särskild kolumn ska finnas för markering om hund
rapporteras för oacceptabelt beteende. Särskilt utrymme ska finnas för domarens
namnförtydligande och personnummer.

5.6 Roller/Ansvar
5.6.1 Rasklubbar
1. Ansvarar för att det varje år ska finnas meriteringstillfällen där medlemmarna ges
möjlighet att prova sina hundar på olika dragprov.
2. Alla meriteringstillfällen ska vara godkänt av rasklubbarna.
3. En arrangör kan inte utlysa en tävling som meriterande utan rasklubbens skriftliga
godkännande.
4. Rasklubben måste i god tid inför säsongen utlysa godkända meriteringstillfällen.
5. Alla meriteringar är officiella, dvs. alla resultat registreras i SKK:s databas.
6. Meriteringsavgiften ska ingå i anmälningsavgiften. Inom SPHK:s egen organisation
faktureras avgiften arrangören från SPHK centralt. Läggs en meritering på en tävling
utanför SPHK:s egen organisation faller ansvaret på rasklubben att få in
meriteringsavgiften, som sen faktureras rasklubben från SPHK centralt.
7. Ansvarar för att det finns en av SKK godkänd meriteringsdomare vid de
meriteringstillfällen som rasklubben godkänner.

5.6.2 Meriteringsdomare
Definition av Meriteringsdomare: en person som är medlem inom SKK organisationen och
som har genomgått meriteringsutbildningen i SPHK och har godkänd
meriteringsdomarauktorisation hos SKK.
Meriteringsdomaren kan inte själva tävla på de tävlingar där han/hon är domare.
Meriteringsdomaren behöver inte nödvändigtvis själva göra allt arbete, men har det
övergripande ansvaret för att meriteringen genomförs enligt SPHK:s meriteringsregelverk i
samarbete med tävlingsledaren. Om en meritering läggs på en tävling utanför SPHK:s egen
organisation har meriteringsdomaren ansvaret för att meriteringen genomförs enligt SPHK:s
meriteringsregelverk.
Meriteringsdomaren ansvarar för att:
1. Meriteringen genomförs enligt gällande meriteringsregelverk.
2. Kontrollera banorna med tanke på säkerheten för hundar och förare.
3. Kontrollera att banornas skyltning är gjort på ett sådant sätt att det finns en minimal
risk för felkörningar.
4. Kontrollera banlängderna.
5. Kontrollera att det genomförs viktkontroll och att draglastens vikt noteras på
meriterings- blanketterna för varje ekipage och per dag vid flerdagsprov.
6. Kontrollera att det finns chip avläsare och att det görs kontroll av hundarnas ID
märkning.
7. Kontrollera att alla startande har officiella nummerlappar.
8. Kontrollera att samtliga meriteringsblanketter är korrekt ifyllda.
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9. Kontrollera att antal hundar vid start av varje heat samt vid målgång räknas och
korrigeras på meriteringsblanketten.
10. Skriva under alla meriteringsblanketter efter genomförd meritering.
11. Skriva under den officiella resultatlistan. Tänk på att om flera raser meriterar på
samma tävling så behövs minst ett original per rasklubb.

5.6.3 Tävlingsledaren
Definition av tävlingsledare: Person som ansvarar för tävlingens tekniska genomförande och
att det sker på ett sådant sätt att inga hundar, förare, publik, funktionärer eller andra personer
eller djur utsätts för skaderisk.
Tävlingsledaren ska ha grönt kort och licens.
Tävlingsledaren kan inte själva tävla i den tävling som han/hon ansvarar för.
En viss erfarenhet från tidigare uppdrag eller som funktionär på andra tävlingar är ett krav.
En tävlingsledare bör vid minst 2 tillfällen ha gått som assisterande tävlingsledare innan
han/hon själva står som ansvarig tävlingsledare för en meriterande tävling.
Tävlingsledaren bör vara väl insatt i gällande meriteringsregelverket.
Tävlingsledaren behöver inte nödvändigt vis själva göra allt arbete, men har det övergripande
ansvar för tävlingens tekniska genomgörande tillsammans med arrangören. Om en meritering
läggs på en tävling utanför SPHK:s egen organisation ansvarar rasklubben för att informera
arrangören om gällande meritering regelverk och säkerställa att en auktoriserad
meriteringsdomare är inbokad på tävlingen som domare.
Tävlingsledaren ansvarar för:
Att tillsätta en tävlingsjury vid varje tävling.
1. Att det finns start- och målklockar som fungerar och är lätta att avläsa.
2. Att det finns nummerlappar till alla startande.
3. Att det innan start kontrolleras av att alla förare har grönt kort och licens
4. Att alla hundars ID-märkning kontrolleras på alla stamtavlor och
meriteringsblanketter.
5. Att säkerställa att nummerlappar endast delas ut till förare som lämnat korrekt ifylld
meriteringsblankett samt stamtavlor på icke svensk registrerade hundar till
sekretariatet.
6. Att det finns en lämplig våg för att kunna genomföra viktkontroll av draglasten.
Vikten ska noteras på meriteringsblanketten vid alla prov som kräver en minimivikt
för godkänt resultat.
7. Att det finns chipavläsare och att det genomförs chipkontroll. Det ska minst göras
stickprov vid målgångar i alla meriterande klasser.
8. Att kontrollera att alla tider är korrekt ifyllda på meriteringsblanketterna.
9. Att skriva under alla meriteringsblanketter efter genomförd meritering.
10. Att en resultatlista färdigställs direkt efter tävlingens genomförande.
11. Att underskriven resultat lista samt alla underskrivna meriteringsblanketter skickas till
respektive rasklubbs meriteringssekreterare.

5.7 Protester
Deltagare som anser sig ha tillfogats orätt kan söka rättelse genom att avge protest. Protest får
inte avse domslut eller domares bedömning. Protest handläggs av tävlingsjuryn. Protest ska
vara skriftlig och inlämnas till arrangören senast en halvtimme efter det att sista ekipage
kommit i mål i den klass protesten avser. Avslagen protest ska skriftligen motiveras.
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5.8 Registrering av meriter
För registrering av meritering gäller följande rutiner:


Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören före start.



Arrangören kompletterar efter tävlingen samtliga meriteringsblanketter för startande
spann, skriver under dem och skickar dem till meriteringssekreterare i berörd rasklubb.
Kopior på registreringsbevis enligt 5.2 och/eller veterinärintyg (se kapitel 2) samt
resultatlista enligt 5.5 ska bifogas. Det ska framgå om hund i spann har brutit.



Rasklubbarnas meriteringssekreterare rapporterar till SPHK:s centrala
tävlingssekreterare enligt anvisningar. Hundar som avbrutit dragprov ska rapporteras
som ”avbrutet”, spann som avbrutit ska rapporteras som ”spannet avbrutit”.



SPHKs tävlingssekreterare vidarebefordrar uppgifterna till SKK för registrering.

Dragmerit registreras alltid för samtliga fullföljande hundar i spannet. Hos SKK registreras
1:a, 2:a eller noll pris. För hund som inte fullföljt registreras avbrutet eller diskvalificerad.
Noll pris registreras för dragprov där första pris eller andra pris inte uppnåtts. (Ersätter
nuvarande registrering som inte godkänd.) För hund som inte fullföljt registreras ”avbrutet”.
För att en hund ska erhålla titeln SE (polar)Ch eller SE UCH måste ägaren, efter det att
hunden har kvalificerat sig, skicka in blanketten Championatanmälan till SKK för att hunden
ska erhålla titeln.
PDP-ansökan skickas till respektive rasklubbs meriteringssekreterare.

5.9 Draglast
5.9.1 Draglast i pulkastil
Spannstorlek
1-spann
2-spann
3-spann
4-spann





Draglast, kg
Alaskan malamute
30
45
60
75

Grönlandshund
30
45
60
75

Samojedhund
1720
35
45
55

Om en eller flera tikar ingår i spannet reduceras draglasten med totalt 5 kg.
Om flera raser ingår i spannet ska draglasten vara enligt den ras som har högst draglast.
Alla raser kan meritera i samma klass och med den vikt som gäller för respektive ras.
Från och med 30 kilos last krävs broms på pulkan/nordisk släde.

5.9.2 Draglast i slädhundstil

Antal hundar

Draglast, kg
Alaskan

Grönlandshund

Samojedhund

Siberian
15

Meriteringsregler Svenska Polarhundklubben 2017-2021
publicerade i mån år
Fastställda av SKK/PtK nr x/20xx, § YY, nr x/20xx, § YY, nr x/20xx, § YY och PtK/VU mån 20xx.

1
2
3
4
5
6
8 och uppåt

malamute
30
45
60
75
85
95
-

30
45
60
75
85
95
-

20 avser DP10
0
0
0
0
0
0

husky
0
0
0
0
0
0

Inget viktavdrag för föraren.



Om en eller flera tikar ingår i spannet reduceras draglasten med totalt 5 kg.
Om flera raser ingår i spannet ska draglasten vara enligt den ras som har högst draglast.

5.10 Grundtid
Grundtid används för beräkning av godkänd tid för olika priser vid meritering. Grundtiden
beräknas för varje klass och utifrån de snabbaste spannens resultat.
Antal fullföljande spann
3–5
6-14
15-29
30 eller fler

Grundtid är medeltid beräknad för
det vinnande spannet
de två första spannen
de tre första spannen
de fyra första spannen
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6. Särskilda bestämmelser för Polarhundprov: Dragprov
6.2 Dragprov 10
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund.
Körstil: Enspann pulkastil eller enspann slädhundstil med draglast enligt avsnitt 5.8.
Distans: Minst 10 km.
Tid för 1:a pris AM och GRL: 55 minuter.
Tid för 1:a pris SAM: 60 minuter.
Tid för 2:a pris AM och GRL: 60 minuter.

6.3 Dragprov 20+
Gäller för: Samojedhund och siberian husky. Olika raser får inte ingå i samma spann.
Körstil: Pulkastil (samojedhund, max 4 hundar) eller slädhundstil (båda raserna). Draglast
enligt avsnitt 5.8.
Distans: Tävling två eller flera dagar av sprint- eller medeldistanstyp. I sprinttävlingar ska
distansen per dag minst vara för 4 spann 10 km, 6 spann 12 km, 8-10 spann 15 km, öppen
klass 20 km. I medeldistanstävlingar ska den sammanlagda distansen vara 80 - 250 km och
kan genomföras under flera dagar (minst 40 km/heat). Om banlängden pga särskilda
omständigheter måste förkortas ska minskningen inte vara större än 10 % i någon klass, dock
aldrig kortare bandistanser än 10 km.
Klasser: Siberian husky alltid i egen klass. Samojedhund i pulkastil eller slädhundsstil. Vid
färre än tre startande i någon klass för samojedhund slås klasser ihop. I första hand slås olika
pulkaklasser ihop och olika slädhundsklasser ihop. I andra hand slås pulka- och slädhundsstil
ihop. Ihopslagning av klasser får endast ske före start.
Tid för 1:a pris, SAM: Grundtid + 15% . Om den sammanlagda distansen är under 50 km ska
hastigheten vara minst 8 11km/tim. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Tid för 2:a pris, SAM: Grundtid+20 % . Om den sammanlagda distansen är under 50 km ska
hastigheten vara minst 10km/tim. Minst tre fullföljande spann i klassen. Minst tre fullföljande
spann i klassen.
Tid för 1:a pris, SH: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Tid för 2:a pris, SH: Grundtid + 10 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 5.9.

6.4 Dragprov 60
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Alaskan malamute och
grönlandshund får ingå i samma spann.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundstil (för alaskan malamute och grönlandshund
max 6 hundar). Draglast i båda körstilarna enligt avsnitt 5.8.
Klasser: I pulkastil kan alla tre raserna meritera i samma klass. I slädhundstil kan alaskan
malamute och grönlandshund meritera i samma klass. Vid färre än tre startande i någon
körstil meriterar körstilarna i samma klass. Slädhundstil samojedhund dock alltid i egen klass
och max 8 hundar.
Distans: Minst 60 km och i två heat (t.ex. 3 + 3 mil) under två på varandra följande dagar.
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Tid för 1:a pris AM och GRL: Grundtid + 15 % dock minst 10 km/tim. Om färre än tre
fullföljande spann i klassen faller grundtid och hastigheten ska vara minst 11 km/tim.
Tid för 2:a pris AM och GRL: Grundtid + 25 % dock minst 8 km/tim. Om färre än tre
fullföljande spann i klassen faller grundtid och hastigheten ska vara minst 9 km/tim.
Tid för 1:a pris SAM: Minst 9 km/tim.
Tid för 2:a pris SAM: Minst 8 km/tim
Hopslagning av klasser: Förutbestämd sammanslagningsordning vid färre än tre fullföljande
AM/GRL spann.
1. stil. Nordiskt AM/GRL. Släde AM/GRL
2. Totalt

Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 5.9.

6.5 Dragprov 100+
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Olika raser får ingå i samma
spann.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundstil. Draglasten ska vara den obligatoriska
utrustning som arrangören kräver för att tävlingen ska genomföras på ett säkert sätt.
Klasser: Varje körstil meriterar i egen klass. Vid färre än tre startande i någon körstil
meriterar körstilarna i samma klass.
Distans: Ett heat om minst 100 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Hopslagning av klasser: Vid färre än tre fullföljande spann slås stilarna ihop.
Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 5.9.

6.6.1 Dragprov 250+
Gäller för: Siberian husky.
Körstil: Slädhundstil. Draglasten ska vara den obligatoriska utrustning som arrangören kräver
för att tävlingen ska genomföras på ett säkert sätt.
Klasser: Begränsad och öppen klass. Vid färre än tre startande i någon klass får begränsad
och öppen klass slås ihop.
Distans: Ett heat om minst 250 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 5 %. Minst tre startande spann i klassen.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 10 % och minst tre startande spann i klassen.
Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 5.9.
Ihopslagning av klasser får endast ske före start.
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6.6.2 Dragprov 250+
Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Olika raser får ingå i samma
spann.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundstil. Draglasten ska vara den obligatoriska
utrustning som arrangören kräver för att tävlingen ska genomföras på ett säkert sätt.
Klasser: Varje körstil meriterar i egen klass. Vid färre än tre startande i någon körstil
meriterar körstilarna i samma klass.
Distans: Ett heat om minst 250 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Tid för 2:a pris: Genomfört inom arrangörens maxtid.
Hopslagning av klasser: Vid färre än tre fullföljande spann slås stilarna ihop.

6.7 Dragprov barmark
Gäller för: Samojedhund.
Säsongsbegränsning: 1 oktober till sista maj.
Allmänna krav: 2 varv på 5 km godkänns, dock inte fram och tillbaka. Omväxlande och lätt
kuperad terräng.
Temperatur: Får inte överstiga +10°C på meriteringsdagen.
6.7.1 Alternativ 1
Körstil: Enspann. Hunden ska dra skrinda typ barnskrinda med fyra hjul samt skackel.
Föraren ska förflytta sig med cykel eller springande och får inte befinna sig före hunden.
Föraren ska vara sammankopplad med ekipaget.
Distans:1 x 10 km (en dag/ett heat).
Dragvikt: Hanhund 30 kg, tik 25 kg.
Godkänd tid för 1:a pris: 60.00 minuter.
6.7.2 Alternativ 2
Körstil och klasser: Vagnsklass 2-4-spann (en gemensam klass).
Distans: 2 x minst 10 km för spann med 6 4 eller färre hundar. De 2 heat skall vara över
minst 2 på varandra följande dagar.
Övriga krav: Minst tre fullföljande i klassen.
Godkänd tid för 1:a pris: Grundtid + 10 %, dock minst 13 km/tim.
Grundtid: Se avsnitt 5.9
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7. Särskilda bestämmelser för Polarhundprov: Övergångsregler

8. Ordlista
(Detta är en ny idé för att underlätta för medlemmarna, det som står inom denna parentes tas
bort efter remissrundan)
ORDLISTA / ORDFÖRKLARING.
Här nedan följer förtydliganden angående vissa ord, uttryck och benämningar som
förekommer i dokumentet.
Lösa linor

Sprint/medel/långdistans
Draglast
Tävlingssekreterare

Meriteringssekreterare

PDP

Dragprov

Hundarna springer inspända i linor som lätt går att
böja/vika, exempelvis nylon eller tunna vajerlinor.
Detta gäller såväl stamlina som rumplinor och
neckline. Vid anspänning med lösa linor får
stamlinan inte vara så styv eller grov att den inte
med lätthet kan rullas ihop.

Utses av SPHK C och handlägger meriterings och
tävlingsresultat. Svarar för kontakten mot SKK vad
gäller registrering av meriter.
Utses av respektive rasklubb och handlägger det
administrativa arbetet kring meriteringarna för den
ras denne svarar för, samt förbereder det underlag
som krävs för registrering av meriterna vilket denne
i god tid förser tävlingssekreteraren med.
Polarhunds dragprov, en titel som synliggör at
hunden har ett antal dragprov avlagda men ännu inte
uppnått kraven för tilldelandet av S(polar)CH.
Utgörs av ett officiellt provtillfälle inte
nödvändigtvis en tävling, om än dock vissa
provtyper körs i konkurrensklass så är det ett
officiellt prov (meritering) som utlyses.

Grundtid
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