Verksamhetsberättelse 2017
Svenska Polarhundklubbens rasklubb för grönlandshund avger följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2017.
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Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Dessa har genomförts som telefonmöten.
Vid dessa möten har det diskuterats och planerats/förberetts för kommande aktiviteter.
Förutom detta har styrelsen haft en arbetshelg i Stockholm där årets aktiviteter planerats och
RAS har jobbats med.
Gällande nyregistreringar har det kommit till 37st, varav 5 importer. Inavelstrenden ligger på
2.1% (ska vara under 2.5).
Fortfarande lågt antal röntgade hundar, 31 st av totalt 109 födda under perioden 2010-2015
(28%, mål 60%). Av dessa hade 6st (19%) C,D eller E (mål <10%).
Rasklubben hade årsmöte och meriteringarna, DP 60 och DP 10 i Hamra i januari -17. Det var
meritering för samtliga polara raser och var ett lyckat arrangemang. Vid årsmötet deltog 16
personer varav 13 var röstberättigade.
En säsongsavslutning genomfördes tillsammans med Norsk Polarhundklubbs avelsråd för
grönlandshund i Johnsgård, Norge.
Styrelsen hade en arbetshelg i juni då vi alla i styrelsen samlades i Stockholm hemma hos
Frank och Hélène Ouchterlony för att arbeta med styrelseuppdrag som vi har. En givande och
effektiv helg då vi fick mycket utfört och planerat inför kommande evenemang.
Gällande specialutställningen som skedde hösten 2017 hade vi ett lågt antal hundar anmälda,
trots det var det rekord på antalet anmälda hundar. Antalet ca 30 hundar. Hur gör vi för att få
fler att komma på specialutställningen som hålls vartannat år? En fundering som vi får ta med
oss till kommande år. Utöver utställningen hölls föreläsning som var uppskattad av åhörarna.
Även i år hänvisades höstträffen till alaskan malamuteklubbens höstträff kallad Björnrundan.
Rasklubben skulle delta i december, tillsammans med SPHK:s övriga rasklubbar, vid
Stockholms hundmässa i Älvsjö, tyvärr pga den mänskliga faktorn så blev det miss i
kommunikationen vilket ledde till att det inte blev någon rasmonter.

