
Summering Rasspecialen 2014 

Rasspecial för siberian husky är genomförd och i år var vi återigen i Idre i norra Dalarna. 

Samarbetet med Idre Fjäll var även detta år väldigt bra och de är så tillmötesgående. De bjöd 

oss på funktionärsboendet och ställde upp med allehanda annan hjälp som vi behövde under 

helgen.  

Förberedelser 

Förberedelserna tog fart redan året innan utställningen med domarinbjudan. Jenny och jag 

tyckte att vi var ute i god tid med det mesta och vi har varit några personer som dragit det 

tunga lasset med att arrangera och genomföra själva utställningen enligt de krav som finns 

från SKK.  

I år var det domarna, Robert Sellevik, Norge och Göran Hallberger, Sverige som bjudits in att 

döma.  

SKK program Katalog för PC 

Har under våren köpts in till klubben och används för första gången i samband med 

Rasspecialen. Programmet underlättar en del, men det krävs ändå mycket arbete av den som 

är katalogansvarig. Programmet strulade jättemycket från början, men efter många kontakter 

med SKK support blev det till slut rätt och gick att använda.  

 

Utställningen - lördag 

På fredag kvällen öppnades utställningens sekretariat. 

På lördag morgon startade utställningen och pågick till sena eftermiddagen. Vi hade även i 

år möjligheten att de två ringarna var aktiva under olika tider (fm och em.) och 94 st. siberian 

husky bedömdes i olika klasser. Ungefär runt 100 st. hundar får ses som en snittsiffra under 

de senaste års rasspecial. Finalerna bedömdes i respektive klasser enskilt av domarna då de 

inte ville dela (gemensamt) på finalbedömningen vilket annars skett med andra domare de 

senaste åren.  

 Vi genomförde även Barn med hund och Juniorhandling som bedömdes av Malin Sundin. 

På kvällen samlades vi på Charlies krog för en gemensam middag, prisutdelningar och där 

domarna fick berätta om dagens bedömning. Resultat, prismottagare och bilder finns att se 

och läsa på vår hemsida www.sphk.se/siberianhusky 

Söndag 

På söndagen bjöd styrelsen in medlemmar till medlemsmöte och föreläsningar. Klubbens 

viktigaste organ där alla har möjlighet att framföra åsikter och byta information om vår 

härliga ras! På mötet diskuterades främst de nya SPHK meriteringsreglerna som är under 

revidering. Marie Israelsson och Nisse Uppström har förtroendet att leda det arbetet och de 

var även dem som presenterade detta på mötet.  

http://www.sphk.se/siberianhusky


För oss som arrangerar utställningen är siberian husky en arbetande draghund, där 

hundens arbete och dragvilja ligger i fokus. Den anatomiska bedömningen på en utställning 

är en viktig avelsutvärdering som ligger till grund för uppfödarnas fortsatta avelsarbete. 

Rasspecialen i framtiden 

Under 2015 inleds en ny tid för Rasspecialen då klubben gör ett 3 årigt försök att lägga 

rasspecialen ihop med SPHK distriktsutställningar, efter medlemmars önskemål. Detta för 

att underlätta med arbetet åt båda håll, vi blir fler aktiva på samma plats och utställaren får 

möjlighet till en träff med utställning i 2 dagar. Utvärdering bör ske, men eftersom SKK 

kräver en 3-årig framförhållning med ansökan av utställningar så bör det ske efterhand.   

År 

2015-11-14–15 – med SPHK Nedre Norra i Sollefteå 

2016 – med SPHK Gävledala i Voxna bruk 

2017 – SPHK Västra 

Tack för i år och för förtroendet att anordna detta. Ett speciellt tack till alla funktionärer som 

ställde upp i samband med denna fina helg!  

Efter att ha jobbat inom klubbens verksamhet i flera år tackar jag för mig för att ägna mig åt 

mer lokal verksamhet och jag hoppas nya fräscha medlemmar tar vid och kommer med nya 

idéer!  

Vid pennan 

Pernilla West 

 


