
 
 

Datum: 22 januari 2018 
Tid: 20.00 
Plats: Telefonmöte 
Närvarande: Anders Hörnlund, Catrin Paulsson,  Emma Månsson, Anneli Jönsson, Camilla 
Nyström, Tobias Eliasson, Malin Granqvist, Helene Söderström 
Ordförande: Anders Hörnlund 
Sekreterare: Emma Månsson 
 

 
1 Mötets öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
  
§2 Val av justeringsperson 
Helene Söderström väljs jämte ordförande att justera protokollet. 
  
§3 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns. 
 
 4.  Info: Kval WSA mästerskap Sveg 
 I dagsläget är det 40 intresseanmälningar. 30 C-hundar 10 B-hundar. Utav dessa så är 4 spann 
som anmält sig i 2 klasser för de inte vad ska köra för spann ännu. Kvoten är därmed inte full.  
En anledning till att medlemmar inte anmäler sig är på grund av vaccinationsreglerna. 
  
Det finns även en 150% och 200% - regel. Denna information finns ute på SPHK hemsidan.   
  
5.  Info: Vaccinering WSA Sveg – Polardistans 
Det är nu bestämt att det ska vara de tuffaste vaccinationskraven på tävlingen WSA Sveg. 
Enligt WSAs regler så är detta ett krav. När det gäller Polardistans så följer tävlingen 
jordbruksverkets regler och därmed är vaccinationskraven olika på tävlingarna. 
  
6.  Info: Bidragsregler för SKKs Landslagsfond  
Är ett bidrag som  vi kan söka. Det är i första hand VM och EM och då med hundar med FCI- 
stamtavla. Det går att söka 1 ggr/per år  och max 25.000:- men det betyder inte att vi får det. 
När man har en startlista så skickas denna in till SSK och när tävlingen/resultatet är klart så 
skickas detta också in till SKK inom en viss tid - gör man inte det får man inte söka året där på.  
 
Styrelsen beslutar att avvakta med frågan tillsvidare. 
  
7.  Gävle Dala: meritering 
Anders har pratat med Gävle-Dalarnas ordförande Krister Mattson och de kommer köra 
tävlingen/meriteringen som de utlyst.  Gävle-dalarna har funderat på om de kan köra 
meritering för B-hundar och vartannat år för c-hundar 
   
8. Skrivelse samojed 



Nedre Norra gått ut med en förfrågan gällande meritering på PM väldigt sent.  Nedre norra 
informerade SPHK samojed att de inte var intresserade av någon meritering för B-ras. SPHK 
samojed ifrågasatte detta och fick då förklaringen på att det var rasklubbarna som inte 
kommit in med förfrågan om meritering på PM. Men det är distrikten som ska fråga 
rasklubbarna inte tvärt om. Nedre Norra har även informerat att SPHKs ordförande Anders 
Hörnlund skulle ha gett de dispens från att behöva erbjuda samtliga raser meritering på PM. 
Detta är inte sant.  SPHK Samojed gick ut till sina medlemmar att det inte kommer bli någon 
meritering och då beslutar sig SPHK NN i mitten av januari (mindre än 1 månad kvar till sista 
anmälningsdatumet) att erbjuda samtliga rasklubbar meritering. SPHK samojed kan tyvärr inte 
godkänna meriteringstillfället då det kom ut så sent enligt regelverket. Enligt ett 
årsmötesbeslut 2010 ska Polarhundsmästerskapet vara meriterande för samtliga raser 
 
9 Övriga frågor 
Kval VM – 
En fråga inkom vad som gäller antal kvaltävlingar. Det florerar ett rykte bland medlemmar att 
man inte måste köra två stycken kvaltävlingar eftersom det är så få anmälda förare.  Den kvot 
SPHK fått tilldelat har vi inte fyllt, därför vill en del chansa på en tävling. SPHK står kvar vid 
tanken att det är två stycken tävlingar som behövs för att kvalas in.   
  
  
  
  
  
 


