
Motion till SPHK:s årsmöte 2007. 
 
 

Bakgrund: Innan polarhundmästerskapen förlades till Åsarna vandrade arrangemanget 
runt mellan distrikten. Detta medförde nya banor och varierande tidpunkt för 
tävlingarna i stort sett varje år. Att tävlingsplatsen varierade medförde att 
man på de ställen där tävlingarna arrangerades aldrig hann bygga upp en 
fungerande organisation, samt att nödvändiga förändringar av banorna sällan 
blev av (tävlingen skulle ju gå någon annanstans nästa år). Den varierande 
tidpunkten berodde på att SPHK försökte att anpassa sig efter hur övriga 
hundorgani- sationer lade sina tävlingar. Detta ”hattande” med tävlingen sågs 
som mindre önskvärt och det uppfattades som om vi inte lade speciellt hög 
status på tävlingen.  

 

Ovanstående problem löstes när polarhundmästerskapen förlades till Åsarna 
och tävlingen utvecklades därefter mycket snabbt både kvalitativt och 
kvantitativt. Under de senaste åren har dock tidpunkten för tävlingen åter 
börjat skifta och dessutom är det enbart rasen siberian husky som är väl 
representerad. Tanken att polarhundmästerskapen skall vara en 
generalmönstring av klubbens samtliga raser börjar därmed förfelas. Med de 
draglaster som användes i pulkastil i år och som kommer att användas vid 
VM nästa år, blir det, enligt mitt förmenande, helt ointressanta att delta i 
pulkastil med alaskan malamute och grönlandshund. Detta kan innebära att 
antalet deltagande spann av dessa raser minskar ännu mer, vilket knappast 
kan anses önskvärt.  

 

Motion: Undertecknad motionerar om att årsmötet skall besluta att  
- polarhundmästerskapen fr.o.m. 2009 skall få en fast tidpunkt (helgen v.6) 

och om möjligt en fast tävlingsplats.  
- tävlingen skall utformas på ett sådant sätt att samtliga raser kan avlägga 

sina polarhundprov (polarhundprov 1, 2 och 3) i samband med tävlingen.  
 

Motivation: Under de senaste åren har polarhundmästerskapen flyttats fram och tillbaka 
för att anpassas till när WSA genomför sitt EM/VM. Eftersom det endast är 
en handfull deltagare från SPHK som deltar vid dessa tävlingar så anser jag 
att de olägenheter som det varierande datumet innebär i form av att 
rasklubbar och distrikt måste flytta sina arrangemang, inte står i proportion 
till denna lilla grupps behov. Jag anser att de som har ambitionen att delta i 
EM/VM får avstå polarhundmästerskapen de år som dessa tävlingar 
kolliderar. Vi, SPHK, visar också att vi lägger stor vikt vid vårt 
polarhundmästerskap genom att lägga det vid en fast tidpunkt. 

 

 En av grundtankarna med polarhundmästerskapen var tidigare att denna 
tävling skulle vara en generalmönstring av klubbens samtliga raser. Ser vi hur 
utvecklingen har varit under de senaste åren så är det idag i stort sett enbart 
siberian husky som är väl representerad. Skälet till att siberian huskyn är så 
väl representerad vet jag inte, men jag kan tänka mig att det bl.a. går att finna 
i att tävlingarnas utformning (bl.a. möjlighet att meritera vid tävlingen) 
passar denna ras bra och att ägarna till rasen därför anser det vara intressant 
att deltaga. Skälet till att de tre övriga raserna är så dåligt representerade tror 
jag till viss del beror på det motsatta, regelverket är inte anpassade till dessa 
raser. Min uppfattning är att betydigt fler spann av de tre raser som idag är 



dåligt representerade vid polarhundmästerskapen, skulle komma om de 
kunde genomföra sina respektive polarhundprov vid tävlingen. 

 
 Avslutningsvis så är det enligt min uppfattning mycket bra om vi kan ha en 

fast tävlingsplats, dels därför att det då kan genomföras kontinuerliga 
förbättringar av de banor som används och dels därför att det då finns 
möjlighet att bygga upp en kontinuitet i organisationen vilket brukar borga 
för god funktion. Eftersom SPHK är en ideell organisation och allt arbete 
som utförs är ideellt kan årsmötet dock inte besluta något i denna fråga, 
enbart uttala en viljeinriktning. 
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