
Rapport från avelsrådet, verksamhetsår 2015 

I avelsrådet tog Jens Lindberget över efter förra styrelsen och vid hans avhopp 
i styrelsen blev det lite stiltje. Styrelsen har sökt med ljus och lykta efter nya 
intressenter men det har varit svårt att rekrytera intresserade människor som 
brinner för vår ras framtid och utveckling. 

Från hösten 2015 har Matti Holmgren och Camilla Eklund Engvall ingått vilket 
tyvärr inneburit att inte mycket har hunnits göras under året. Många tankar och 
ideér finns som förhoppningsvis kommer utvecklas under 2016. 

Frågor som avelsrådet har börjat diskutera: 

HUR får vi folk att fatta att bara för att JAG tycker att en hund är snabb så 
behöver den inte vara snabb. Hur får man folk att fatta att ARBETSPRÖVA kan 
göras på tävling, turkörning, LD/Sprint osv. Att man MÅSTE se neutralt på sin 
egen hund men framförallt MÅSTE man testa och jämföra med andra för att 
veta. 
 
RAS 
Inga förändringar är gjorda under 2015. Finns att hämta gratis på vår hemsida 
http://sphk.se/siberian-husky/ eller på skk.se 

Enkät 
Under hösten 2013 lades enkäten ut på hemsidan. Den har fått vara på hemsidan 
fram tills i mitten på januari 2015 för att samla in så många som möjligt. Under 
2015 sammanställdes svaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Av 600 medlemmar svarade 63st varav en inte lämnat några svar. Av dessa var 
8% kvinnor och 19% män. 

52% av de som svarat håller var uppfödare av rasen, 71% håller på med 
utställning och 60% tävlar med sina hundar. Sprint upptog den största delen med 
48%, medel 32%, långdistans 16%, barmark 10% och nordiskt 8%. 

På frågan om man arbetar yrkesmässigt med sina hundar så framkom att 19% 
gör det och då främst i turistverksamhet men även som specialsökshund. 480st 
hundar ägde de som deltog i enkäten varav 179st användes i yrkesmässig 
verksamhet, vilket ger 37% av de hundar som deltog i studien. 

 

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 2015 
registrerades 531 st siberian husky i SKK, vilket är en ökning med ca 3 % 
jämfört med 2014 (513 st) av dessa var 26 st importer. Toppnoteringen var år 
2010 med 675 st SKK registreringar.  

Hälsa 
Rasen får fortsatt anses vara en mycket frisk ras i förhållande till många andra 
raser. Enligt statistiken hos SKK har antalet undersökningar för HD minskat 
från 23st till endast 4st varav 3 hade 2014 HD grad A och en hade HD grad C. 
ED statistiken visar samma trend med minskat antal undersökta hundar från 
2007-2014. De som är ED undersökta är alla ua. 
 



Nedan ses ett diagram över antalet ögon undersökta hundar i rasen åren 
2007-2014. 

 

Inavelsgraden har från 2007 först gått upp lite för att sedan sjunka och landa 
på 2% 2015. Vilket är en förbättring i trenden jämfört med 2,5% 2007. 

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.  

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.  
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Med vänlig hälsning 

Camilla Eklund Engvall och Matti Holmgren 

 

 


