Protokoll från grönlandshundsklubbens arbetshelg 27-29/6-14.

§1 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.
§2 Val av justeringsman att jämte rasklubbens ordförande justera protokollet: Nicole
Schwartz blir vald.
§2a Föregående protokoll: Godkännes.
§3 Ekonomi: Klubben har fått in en kostnad från meriteringstillfället i Kiruna som ska gå till
SPHK Övre Norra. Helen O kollar upp betalningsansvaret.
Saldo Juni månad: 35 854kr.
Möjlighet till inkomst: De tröjor som är beställda med föreningsloggan på ska vi sälja för
150kr/st. Vi ska annonsera i polarhunden ang tröjorna.
§4 Rapport från avelsrådet: Vi har tidigare diskuterat vikten av avelsrådets arbete och
svårigheterna med att genomföra det. Styrelsen enas om att de viktigaste uppgifterna just
nu är att genomföra nya beskrivningar till hemsidan och följa upp HD resultaten. Denna
punkt innehöll även en hel del diskussioner som: vart tar hundarna vägen i försäljning, hur
ska vi fortsätta att arbeta med den höga kvaliteten på mentalitet som råder i dagsläget i
våran ras. Där vi vet att rasen hade sämre mentala kvaliteter tidigare. Vad ligger i vårat
intresse, vad vill vi ha för typ av hundar och ska vi lägga ngn kraft på olika mentaltester.
Beslutat blev att vi har en uppgift i att sprida information och belysa vikten av den sunda
grönlandshunden både exteriört och mentalt.
§5 Marknadsföring av rasen: En lång diskussion fördes gällande deltagande på mässor och
vilken typ av mässor ska vi satsa på. Beslutat blev att vi ska delta på stockholmsmässan i
december. Förslag som vi ska jobba för är deltagande på vildmarksmässor och friluftsmässor
för att nå friluftsintresserade människor som kan vara intresserade i grönlandshund. Beslut
gällande mässor: Lennart kommer att kolla upp fjällmässan i storlien, Stockholms vildmarks
mässa och friluftsmässan i Göteborg, om dessa mässor är aktuella för oss.
Övrigt gällande marknadsföring: Att delta på fler tävlingar av olika typ, vi måste bli synliga på
nätet! Bla bra korta klipp till you-tube kan vara ett sätt att nå många. Förslag att vi gör ett
bra material under vinterträffen i Hamra och ev höstträffen, fortsatt diskussion till nästa
styrelsemöte. Foldern- Grönlandshund ska vi också titta på på nästa styrelsemöte.
§6 Höstmötet i Hamra: Det är bokat till den 29-31/8 med samlingspunkten Bystygan vid
Hemsjön. Program se bilaga.
§7 Årsmöte 2015: Beslut att vi tar det i samband med vinterträffen och meriteringstillfället i
Hamra 16-18/1 V3. Dagordning och kallelse under senare delen av hösten.

§8 Meriteringstillfällen 2014-2015
Dp 60 i Hamra V3
Dp 60, ej beslutat var ännu.
Dp 10 i Hamra v3
Dp 100+ Polardistans
Övriga tillfällen kan styrelsen besluta under säsongen.
§9 Revidering av meriteringsreglerna: till denna punkt var även Karin Olsson och Jan-Olof
Högström inbjudna som adjungerade.
Alla diskussioner som fördes under denna punkt är inte protokollförda, ger en
sammanfattning på våra synpunker som kan tas med vidare i detta arbete.
Helen O läser upp syftet mer SPHK:s meriteringsregler-en bra start för att komma i gång.
Principer i meriteringsreglerna, för utställnings championat krävs 3 cert varav ett cert från
SPHK utställning samat 1 godkänt dragprov/två st 2:a pris . Där önskar vi en justering att
även ett första pris på en DP 10 kan vara godkänd dragmerit.
För polarhundschampionat krävs tre st 1:a pris med spridning över två säsonger samt
utställningsmerit med bedömningen Good.
Dragmeritering: åldersgräns på hund 18 mån vid start på Dp 10 och en övre åldersgräns på 8
år, där hade vi inget att komplettera.
Några frågor som meriteringsgruppen får arbeta vidare med är: Vid meriteringstillfällen ska
en rasrepresentant finnas på plats, skall detta fortgå även efter att vi fått utbildade
meriteringsdomare? Ska 19 år fortsatt vara rekommenderad ålder för meritering i Nordisk
stil. Hur många personer ska skriva under meriteringsblanketterna, dagsläget kan det
uppfattas som ngt överdrivet.
Dragvikter, nordisk stil: vi tycker att det är ok att justera upp viktklasserna på last till samma
nivå som Alaskan malamute, detta för att närma oss möjligheterna för meritering med
blandande spann. Vid blandat spann med GRL /SAM så bör de raserna dra sina
meriteringsvikter.
Slädhundstil: vikterna anser vi vara ok men tänkbart är att återinföra viktavdrag för förare
och hur ska vi se på ev viktförändring efter 5-6 hunden vad gäller total vikt i släden.
Tider för godkända dragprov: Grundtid är meddeltid på de två första spannen för
långsdistans och +15% för ett första pris och + 25% för ett andra pris. För Dp 10 gäller 55 min
för ett förstapris och 60 min för ett andra pris.

Dp 100+ Klassindelning på spannen 6-8-12. Grl har haft 6 spann som maxgräns. Där är den
obligatoriska utrustningen som utgör lasten. Nordisk stil har samma klass som dp 60 dvs 1-4
hundar i spannet.
Tidsgränser är även här som dp 60 men önskvärt om vi kan samarbeta med AM och SAM
klubbarna för att möjliggöra meritering med blandande spann.
Representanterna i meriteringsgruppen kommer att arbeta vidare med meriteringsfrågorna.
§10 Säsongsavslutning 2015 Kommer att ske i Jonsgård 10-12 april tillsammans med Norska
grönlandshundsklubben. Mer info kommer senare.
§11 Hemsidan: Vi går igenom de liggande förslagen och kommer med synpunkter som Helen
O tar med sig vidare.
Beskriver förslagen för varje rubrik.
Hem bör innehålla flikar till alla rasklubbar och distrikt inom SPHK och web kartan.
Om rasen (nuvarande om) bör innehålla: ras standard, raspresentation, RAS, böcker om
rasen, information från avelsrådet och ett bildgalleri.
Bli medlem: bör vara en egen rubrik.
Dokument bör innehålla: stadgar, protokoll, blanketter, länkar till regler för meritering och
tävling samt länk till SKK:s grundregler.
Kontakt bör innehålla: styrelsen, övriga funktionärer, fadder, uppfödarlista, köpa hund med
underrubriker valpförmedling och omplacering.
Aktiviteter bör innehålla: Godkända meriteringstillfällen (för säsongen) träffar och övriga
aktiviteter, tävlingar dvs både utställning och dragtävlingar.
Kalender bör vara samma kalender för hela sphk och rasklubbar och distrikt. Till varje
annonserad aktivitet bör en inbjudan finnas att läsa i rimlig tid inför aktiviteten.
FAQ Frequently asked questions, en rubrik som kan innehålla blandade frågor där vi ser
nyttan av information till läsaren.
§12 Utställning 2017: Detta ska vi fatta beslut om under 2015, med andra ord så ska det
ligga kvar till början på nästa år. Utställningen under 2015 är klar, det blir i Arboga,
Herrfallet.
§13 Tid för nästa möte: Tisdag 12/8 kl 19.00
§14 Mötet avslutas.
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