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Nytt förslag på meriteringsreglerna
Siberian huskyklubben hade ett medlemsmöte i Idre i september. Den mesta av tiden gick åt att
diskutera meriteringsreglerna som alla rasklubbar nu arbetar med att utvärdera och eventuellt göra
några förändringar i. De nya reglerna ska gälla från och med 1 januari 2017.
Marie Israelsson och Nisse Uppström ingår i rasklubbens meriteringsgrupp och tog fram ett förslag
på ändringar i reglerna. Dessa redovisades i Idre och har legat ute på hemsidan.
Vi har fått in synpunkter dels på mötet och dels efteråt. Mycket bra! Vi vill också tacka för att
medlemmar har engagerat sig i frågan. Det betyder mycket!
Minnesanteckningar finns från mötet där vi försökt sammanställt ungefär vad som sas.
Vi har också sammanställt alla(hoppas vi) skriftliga synpunkter i ett dokument där vi också på vissa
ställen har kommenterat i rött. Dokumentet läggs ut på hemsidan. Vi har tagit bort alla namn.
Återigen så är vi glada att det är många som har tyckt till om förslaget!
Utifrån båda medlemsmötena som varit och synpunkterna som vi fått in – så har vi skrivit ett nytt
förslag på meriteringsreglerna. Detta förslag ska styrelsen också diskutera på mötet i slutet av
oktober. Det nya förslaget läggs också ut på hemsidan.
Den 7 november ska alla rasklubbar i SPHK lämna ifrån sig ett varsitt förslag som sedan ska arbetas
ihop. Därefter skickas det ut på remiss till rasklubbarna igen. Då finns det också tid att lämna
synpunkter. I april ska SPHK besluta om det nya förslaget – som sedan skickas in till SKK.
Håll koll på hemsidan för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer i denna fråga.
Sammanfattningsvis har vi gjort följande ändringar i det nya förslaget:
Den stora frågan och de som vi har fått flest synpunkter kring – är att tre ettor ska tas i två discipliner
för att få Polarhundschampionatet (plus utställningsmeriten). Det är borttaget och ändrat till det nu
gällande reglerna.
Anledningen till att vi valde att föreslå förändringen (två discipliner) är att det systemet skulle på ett
mer rättvist sätt visa om hunden klarar av att prestera på det sätt som rasen historiskt har använts
till. Även om vi inte lever och bor som Tjuktierna gjorde så har vi ändå ett ansvar att bevara den ras
som fick sin första standard 1932. Läs boken om Siberian husky – gåvan från Tjuktierna. Läs Anders
Hörnlunds förslag till utvärdering av meritering. Läs syftet med meriteringen. Läs RAS och läs
rasstandarden. Utifrån detta valde vi att föreslå en ändring.
Anledningen till att vi nu tagit bort det, är en kompromiss av alla synpunkter vi fått in och
diskussionen på mötet i Idre. Klubben kanske inte är mogen för en sådan ändring. Däremot är det
väldigt positivt att fler medlemmar har blivit engagerade och frågan kring meriteringen har lyfts –
varför vi har den och vad den faktiskt är för något.

Förslaget på att införa en titel PDP står kvar. (tre 2:a priser krävs). Många synpunkter från
medlemmarna visar att något slags dragprov, arbetsprov borde finnas. Det finns också i RAS att ett
sådant ska arbetas fram. Därför har vi valt att låta det förslaget stå kvar.
Vi har också lagt till några förtydliganden efter att vi har fått bra synpunkter från medlemmarna. Att
alla hundar inte behöver springa hela loppet i långdistans. Att slädhundstil är ett spann där hundarna
är inspända i lösa linor. Att det fortfarande behöver finnas en rasrepresentant på tävlingarna, inte
bara en meriteringsdomare. Läs gärna meriteringsreglerna och kom med synpunkter. Har vi glömt
något? Kan något förtydligas? De föreslagna ändringarna är markerade.
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