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Verksamhetsberättelse 2021   

 
 

Svenska Polarhundklubbens rasklubb för Alaskan 

malamute avger följande verksamhetsberättelse 

för verksamhetsåret 2021. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande: Ida Andersson 

Vice ordförande: Christer Afséer  

Sekreterare: Emeli Aagedal 

Kassör: Lisa Lithammer 

Ledamot: Marie Sellin Lemnert 

Suppleant: Therese Lindman 

Suppleant: Carl-Johan Sundberg 

 

Övriga funktionärer: 

Meriteringssekreterare: Lisa Lithammer  

Utställningar: Styrelsen med stöttning av Jennie Kraft Hult 

Valberedning: Jennie Kraft Hult och Irene Hansen  

Webbredaktör: Ida Andersson 

Valpstatistik: Emeli Aagedal 

 

Medlemmar 
Antal medlemmar i klubben har under året varit ungefär detsamma, vid årets slut hade 

klubben 298 st, att jämföra med 300 st vid början av 2021. 

 

Styrelsearbetet 
På grund av covid-19 flyttades det planerade ordinarie årsmötet i februari fram, till ett 

förenklat digitalt årsmöte i maj där 35 st medlemmar deltog och röstade. Styrelsen har sedan 

maj 2021 haft 6 st protokollförda digitala möten. Även en arbetshelg genomfördes digitalt 

under våren. Ett kombinerat medlems- och rasmöte hölls i samband med specialen i Flottsbro 

i början av november. 

 

Uppdatering av RAS 
Styrelsen jobbar just nu med RAS och har som målsättning att färdigställa uppdateringen 

under inledningen av kommande verksamhetsår, dvs under början av år 2022.  

 

Raskompendiet  

Slutfört arbetet med raskompendiet till dommarkonferensen. 

 

Evenemang: 
 

1. Björnrundan genomfördes i Sörsjön i början av oktober med ett stort antal anmälda, 

dock deltog endast hälften. Flertalet lät meddela att de ställde in pga. dåligt väder. 

Samtliga fyra polara raserna deltog.  

 

2. Malamutespecialen genomfördes under helgen 6-7 november i Flottsbro utanför 

Stockholm. Tjänstgörande domare för utställningen var Erna Upmeijer. Eija-Leena 
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Hedberg och Marita Thorén tjänstgjorde som ringsekreterare och Anna Lena 

Fugelstad var anlitad som extern kommissarie. Totalt var det 70 st anmälda hundar. 

 

På grund av alldeles för få anmälda till den gemensamma körningen på fredag kväll 

ställdes denna in. Eftersom det var stor brist på funktionärer, fokuserades det istället 

på att färdigställa allt inför utställningen dagen därpå.   

 

Ett rasmöte med gemensam middag genomfördes lördag kväll, där cirka hälften av 

antalet föranmälda deltog (ca 15 st). I samband med detta höll domaren Erna Upmeijer 

en kortfattad sammanställning med tankar kring uppvisade hundar följt av en 

frågestund. Trots flertalet anmälda till utställningen kan man konstatera att intresset 

för att medverka på rasmötet var oroväckande litet. Styrelsen hoppas på ett större 

deltagande vid nästa tillfälle.  

 

3. Stockholms hundmässa 

Rasklubben deltog inte pga. inställt evenemang. Till nästa verksamhetsår hoppas vi 

tillsammans med SPHK:s övriga rasklubbar kunna bidra med en rasmonter för att 

sprida kunskap om rasen och klubben. Även att delta på MyDog i Göteborg kan vara 

relevant. 

 

4. Malamuteveckan 2022 hade ett relativt stort antal anmälda deltagare, emellertid 

beslutades det i slutet på december att ställa veckan pga. osäkerheten till eventuella 

covid- restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten flaggade om. Det 

kändes ytterst olämpligt att samla ett stort antal människor på en mindre yta med delat 

kök och badrum. Däremot planeras det för genomförande av dragprov utomhus där 

samtliga deltagare kommer att få ordna med eget boende runtom meriteringsplatsen på 

egen hand.  

 

5. Sociala medier 

En prioriterad och uppskattad punkt har varit att sprida kunskap och motivation till 

klubbens medlemmar. 

 

Slutord 
Trenden är att aveln på vår ras ökar, vilket rimligtvis borde leda till ett högre deltagarantal på 

våra evenemang, ökat medlemsantal, fler som meriterar och ställer ut sina hundar. Det är svårt 

att säga om detta de senaste två åren beror på covid-19 eller inte. Styrelsen upplever att 

intresset och nyfikenheten för rasen i sig och dess ursprungliga arbetsområde som slädhund 

till trots verkar öka. Inget större evenemang har fått ställas in under året på grund av för få 

anmälda deltagare.  

Vi såg en ökning av deltagande på årsmötet i maj jämfört med tidigare år, vilket antagligen 

berodde på bättre tillgänglighet eftersom medverkandet skedde digitalt. Uppenbarligen är 

intresset för årsmötet lågt med tanke på klubbens totala antal medlemmar och att premisserna 

detta år möjliggjorde det enkelt för samtliga att ansluta sig hemifrån.  

Den största utmaningen styrelsen idogt arbetat med under verksamhetsåret är att få 

verksamheten att gå runt smärtfritt och att få medlemmar att aktivt ställa upp som 

funktionärer på våra träffar.  
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Mycket styrelsetid har under året lagts på att nå ut med kunskap och information inom rasens 

ursprung och användningsområde till Sveriges alla malamuteägare och motivera dem att bli 

medlemmar i klubben och därmed ingå i dess gemenskap.  

Förhoppningen inför kommande verksamhetsår är att vi tillsammans i klubben kan skapa ett 

ökat intresse och engagemang kring klubbens verksamhet och för vår ras. 

 

Styrelsen genom 

Ida Andersson 

Ordförande 


