Medlemsmöte i Idre 20 september om meriteringsutvärdering
Drygt 40 medlemmar deltog på mötet.
Marie Israelsson berättade om tidplan och det uppdrag som alla rasklubbar nu har från SKK, att
utvärdera meriteringsreglerna. Se presentationen som ligger ute på hemsidan. Där står kortfattat om
förslag på ändringar i reglerna. Marie presenterade också kort vad som står i den första
rasstandarden, den nu gällande rasstandarden, RAS (Rasens avelsstrategi) och lite statistik kring hur
många som får priser i mertering och championat. Förslagen på förändringarna är ett försöka att
kraven för att bli polarhundchampion – som borde anses vara den finaste titeln du kan få som
siberian husky – ska stämma mer överens med rasens ursprung, rasstandard, användningsområde
och de mål och strategier som vi har i RAS.
Ylwa Malmberg har tagit fram ytterligare statistik som hon presenterade. Se Ylwas presentation på
hemsidan. Den visar bland annat var huskyägarna bor i Sverige, hur många kör de olika distanserna,
hur många championat har delats ut mm. Presentationen förmedlar budskapet; ska vi verkligen göra
det svårare att få ett polarhundchampionat då så många huskyägare inte har möjligheten att träna
på snö och köra längre distanser – det vill säga sprintförarna måste ta ett första pris i medeldistans
också, för att få titeln polarhundchampion. De flesta förare kör sprint och det är för dem som
svårigheten blir störst att ta ett pris i någon annan distans. En nackdel med att ändra reglerna är
också att vi inte kan jämföra statistik över tid. Skrämmer vi bort folk från tävlingarna om
championatreglerna blir svårare?
Anders Hörnlund har för en tid sedan arbetat fram ett förslag på hur vi kan utvärdera
meriteringsreglerna. Se Anders förslag, också som en länk på hemsidan. Den beskriver rasens
historia, och användningsområde. Han går igenom vad det är vi testar när vi kör i de olika distanserna
och kopplar det till vad rasstandarden säger och rasens ursprung. Slutsatsen är; för att verkligen testa
att hundarna kan springa fort på både långa och korta sträckor, med last, i vinterförhållanden så är
det lämpligt att hundarna ska klara första pris i två distanser. Då testar vi tex också de polara
egenskaperna lite mer, än om hundarna bara har sprungit sprint. Slutsaten är också att tiden är det
enda sättet att på ett rättvist sätt jämföra och utvärdera våra hundar. Det räknesystem vi redan har
är ett bra system.
Vi kom överens med Ylwa och Anders om att det var OK att lägga ut deras arbeten på hemsidan så
att medlemmarna kan läsa. Vi tackar för deras insatser!

Synpunkter och diskussion på mötet
Sammanfattningsvis kan sägas att den stora frågan och den största förändringen som förslaget just
nu, i skrivandets stund innebär, är att det krävs tre första pris som ska tas i minst två olika discipliner.
Det innebär alltså tex två i sprint, ett i medel. Eller tex två i medel och ett i sprint. Eller tex två i medel
och ett i långdistans osv.
Vi måste vara rädda om bredden.
Vi behöver alla som kommer ”underifrån”. Vi pratade om 2‐spann. Marie berättade att frågan har
diskuterats i meriteringsgruppen och i styrelsen både i SPHK och i rasklubben. De flesta verkar eniga

om att det är bra att försöka få arrangörerna att erbjuda en 2‐spannsklass för att fler med få hundar
ska kunna ställa upp i en slädhundstävling. Se bara hur barmarkstävlingarna utvecklas.
Marie berättar också att huskycupen är ett sätt att försöka få fler att tävla och ställa upp i flera
tävlingar. Cupen har just det syftet, att motivera fler deltagare. Räknesystemet är uppbyggt på så sätt
att du kan komma högt upp i resultatlistan om du ställer upp i tre tävlingar, utan att du behöver
komma särskilt högt upp i resultatlistan på varje tävling. Det lönar sig alltså att tävla många gånger. I
styrelsen har vi diskuterat att vi måste ”lyfta” cupen lite mer. Pusha för den mer och höja ”statusen”.
Fler meriteringstillfällen önskades i långdistans.
SPHK har sagt att Polardistans ska vara ett självklart meriteringstillfälle.
Är meriteringen för hundens skull eller för rasens skull?
Vi borde jobba för att så många hundar som möjligt testar sig. Alla behöver inte klara testet, men så
många som möjligt bör testa sig. Ska det finnas ett anlagstest för bruksklass tex? Det absolut
viktigaste bör vara att få ut folk på tävlingarna. (För att få starta i bruksklass på utställning behöver
du ett andra pris på en meriteringstävling, dragprov 20+ eller dragprov 250+. Det kanske kan ses som
ett slags anlagstest?)
Vill vi att det ska blir färre som blir polarhundchampion?
Om vi genomför förändringen att priserna ska tas i två discipliner – blir det för få då som blir
polarhundchampion? Skrämmer vi bort folk från tävlingarna? Är det det vi vill? Flera av
medlemmarna förmedlade den oron.
Tiden det enda vettiga verktyget för att mäta
Ett inlägg i diskussionen handlade också om att meritering och tävling är två helt olika saker.
Tävlingen är platsen där tiden används och att det finns många deltagare så det finns några att
jämföra med. Åk inte på tävling för att meritera. Tiden är ett verktyg för att mäta meriteringen.
Förslag på regelförändring: Minst tre startande på långdistans, men alla behöver inte gå i mål.
På Femundlöpet bryter 50 %. På Iditarod bryter 30 %. Att bryta en långdistanstävling är viktigt ur ett
djurskyddsperspektiv. Det var ingen på medlemsmötet som förde fram någon synpunkt som stred
emot detta förslag på regeländring.
På mötet gjordes en handuppräckning kring vad medlemmarna tycker om just detta förslag.
11 stycken tyckte att man ska ta pris i minst två discipliner.
17 stycken tyckte att ingen förändring ska ske kring detta. En disciplin räcker.
Totalt var 42 där. Det innebär att 14 stycken inte hade någon åsikt just då.
Synpunkt på regel 5.5: Långdistans hundar behöver inte springa hela tävlingen
Regeln handlar om att alla hundar ska springa hela tävlingen för att få meriten. Ska detta verkligen
gälla även långdistans? Där har vi djurskyddsfrågan igen och gör det något om en hund behöver åka
på släden en bit in till checkpoint. Ett förslag är att göra ett tillägg på den regeln för att exkludera
långdistans.
Införa titeln PDP (Polarhunddragprov)
Samojed har, som enda ras, haft möjlighet till titeln PDP registrerad sedan 1994. De har dock andra
regler än vad som föreslås för siberian husky. Rasklubben måste sammanställa alla pdp‐hundar och
skicka in till SKK vid ett tillfälle. Det står i RAS att vi ska titta på ett ”anlagstest” i framtiden. PDP kan

vara ett sådant. För siberian husky skulle det innebära att när du fått tre stycken 2:a priser på
meriteringstillfällena får du titeln PDP som registreras hos SKK. (Ett polarhundchampionat kan dock
delas ut utan att först ha tagit PDP)
Meriteringsdomarens roll
I förslaget är rasrepresentanten utbytt mot meriteringsdomaren. Men de kommer inte att ha samma
roller. Meriteringsgruppen måste gå igenom reglerna igen angående detta. Meriteringsdomaren ska
inte ansvara för ”pappersjobbet”. Däremot är förslaget att meriteringsdomaren ska få mandat att tex
hindra någon från att starta eller flytta något till en annan klass, om föraren inte har lämnat in de
papper som behövs på sina hundar.
När det gäller att få in utländska stamtavlor så måste informationen nå dem tidigt, då många förare
”flyttar” till Sverige över vintern för att köra hund här. Utländska förare kan inte välja om de vill
meritera eller ej. Startar de en meriteringstävling igår de vare sig de vill eller inte. De måste följa de
regler som gäller i det land de tävlar.
Har vi undersökt bland förarna om de vill köra i flera discipliner?
Ingen sådan undersökning har gjorts. Vi vet egentligen inte hur många av de licensierade förarna som
skulle kunna tänka sig att oftare köra i flera discipliner. Vi vet att de som kör medel‐ och långdistans
också ibland kör sprinttävlingar. Gissningsvis är det färre åt andra hållet. Att sprintförare ibland kör
medel‐ eller långdistans.
Barmarkstävlingarna börjar bli stor
Visst är det kul och jättebra att barmarkstävlingarna växer. Om det lockar in fler i draghundsvärlden
är det toppen. Men som meriteringstävling – nej. Siberian husky är en slädhund och meriteringens
syfte är att testa de polara egenskaperna, att de kan springa i ett spann och samarbeta med andra
hundar på vintern.
Slädstil innebär ett hundspann som är uppspänt i lösa linor – inte mittstång.
Vi vill att huskyna ska meriteras när de springer i ett spann med lösa linor. Mittstång ska inte vara
tillåtet. Vi måste titta hur det står i reglerna kring detta. Ett alternativ är att skriva in i
meriteringsreglerna att spannet ska vara uppspänt med lösa linor.
Hur får vi fram beslutet kring vilka regler som ska gälla?
Detta var en fråga som ställdes i slutet av mötet som egentligen aldrig fick något svar. Vi skriver
istället ett svar här.
Rasklubben har utsett två representanter som ska jobba med detta. Marie och Nisse. Vi ingår också i
den större meriteringsgruppen för hela SPHK som har möten och telefonmöten då och då. Vi har haft
ett medlemsmöte i Norråker och i Idre. Hoppas på att kunna ha ett till medlemsmöte i samband med
årsmötet eller någon tävling i vinter. Medlemsmötena är viktiga för att kunna diskutera detta och få
in synpunkter från medlemmarna.
Vi tittar också på stadgar, RAS, rasstandarden och vad säger historien om vår ras. Statistik är också
ett beslutsunderlag.
Vi tar fram förslag som sedan ska behandlas av rasklubbens styrelse, stora meriteringsgruppen, SPHK
och sedan skickas in till SKK i slutet av 2015.

Allt detta sammantaget ligger till grund för och ska få fram nya regler som ska börja gälla 1 jan 2017.
Marie Israelsson
Nisse Uppström

