
Rapport från avelsrådet, verksamhetsår 2014 

I avelsrådet har endast Pernilla West ingått, Ylwa Malmberg har tillfrågats att ingå.  

RAS 

Den nya reviderade versionen finns på hemsidan. Inga förändringar är gjorda under 2014. 

Finns att hämta gratis på vår hemsida siberianhusky.se eller på skk.se 

Enkät 

Under hösten lades enkäten ut på hemsidan. Den har fått vara på hemsidan fram tills i 

mitten på januari för att samla in så många som möjligt. Under 2015 kommer svaren att 

sammanställas. Enkäten bygger på originalet sedan 2006. 

Avel och Registreringsstatistik 2014 (2013) 

Registreringssiffran har stabiliserats runt 500 st. registreringar per år, om vi går tillbaka och 

ser på en kurva i SKK avelsdata sedan 2006. År 2014 registrerades 513 st. siberian husky i 

SKK, vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2013 (475 st.). av dessa var 33 st. importer. Vi 

är alltså tillbaka på ungefär samma siffror som vi hade 2005-2007. Toppnoteringen var år 

2010 med 675 st. SKK registreringar. Tittar vi på längre sikt, tillbaka på 1990-talet så låg 

siffrorna på ca 300 st. registreringar årligen. Efter att vi kom in i 2000-talet har 

registreringarna konstant legat över 400 st. / år.  

Endast ett fåtal frågor eller diskussionsunderlag har inkommit från medlemmar under året. 

Inga direkta avelsfrågor eller hjälp med val av täckhund har efterfrågats. Detta kan ses ur två 

aspekter, positivt – internet är en stor kunskapsbank (ett verktyg är SKK Avelsdata), många 

kanske redan vet vad de söker, har redan stor kunskap i ämnet. Negativt – ett bollplan 

behövs alltid för att en vidareutveckling ska ske, även om jag är själv som avelsråd finns 

flera mentorer att tillgå som en stor kunskapsbank, rasen har under några år varit ”populär” 

vilket alltid kräver mer kunskap av människor med spetskompetenser och erfarenhet av 

rasen på lång sikt. Att vilja diskutera vår ras på alla plan är mycket viktigt för rasens utveckling!  

Hälsa 

Rasen får fortsatt anses vara en mycket frisk ras i förhållande till många andra raser. Enligt 

tidigare uppmaningar från genetiker ska vi inte börja ”leta fel” då vi inte har något synbart 

att gå på (se RAS). Under 2013 (senast SKK avelsdata) har 4 hundar höftledsröntgats varav 

alla hade resultatet A, ED 3 st. (alla ua.), Öga 2013 totalt 7 undersökta varav en fått 1 diagnos, 

rest. Ua.  

Siberian husky är en arbetande draghund och avelsrådet uppmanar alla som har eller vill skaffa 

rasen att den bör få arbeta med drag och andra aktiviteter. Om hunden får arbeta kan vi även 

se om hunden uppför sig enligt vad rasstandarden beskriver i anatomi och temperament. 

Enligt avelsrådets synsätt får vi då en frisk och hållbar ras även i framtiden .  



Kurser/ vidare utbildning 

Avelsrådet har inte varit på några vidareutbildningar under året. Inga speciella kurser har 

erbjudits medlemmar inom SPHK.  

Kontakt SKK 

Under hösten har en kontakt med SKK gjorts för att få ut listor på alla registrerade siberian 

husky kennlar i Sverige idag. Tanken är att under våren 2015 göra ett stort utskick till 

uppfödare med information om klubben (vår verksamhet, drag och SPHK) och RAS.  

Till sist – Framtidsmål: Fler medlemmar måste bli aktivare om vi ska kunna behålla den 

höga standard som vi har på våra siberian husky i Sverige idag! Aktivare medlemmar och 

medlemmar som vill ha förtroendeuppdrag måste till. Det finns idag ett stort antal nya 

uppfödare som bör kontaktas och ledas in i vår verksamhet. Att tillhöra klubben ska vara en 

självklarhet som siberian husky uppfödare eller ägare i Sverige. Om uppfödaren är aktiv 

medlem, följer valpköpare med på ett naturligt sätt in i rasklubbens verksamhet.  

Avelsrådet bör enligt mig bestå av minst 3 kunniga personer på rasen, där de 3 emellan sig 

väljer olika ansvarsområden. Men att de kan hjälpas åt med arbetet sedan. Att vara flera 

stödjer och inspirerar! 

Efter att ha varit avelsråd i flera år tackar jag nu för mig och lämnar uppdraget vidare till nya 

medlemmar med fräscha idéer. Tack för förtroendet och en givande tid! 

För SPHKs avelsråd för siberian husky 2015-01-20 

/Pernilla West 

 

Källor: 

www.skk.se (Hämtat innehåll 2014-01-20) 

 http://kennet.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=528 (20140120) 

http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-siberian-husky.pdf?epslanguage=sv 

(20140120) 

www.sphk.se/siberianhusky (20140120) 
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