RASKLUBBENS ARBETE OCH UPPDRAG.
HAR VI SAMMA MÅLBILD?
Rasklubbens styrelse diskuterade igenom ämnet ”gemensam målbild” utifrån vad som styr vår
verksamhet under arbetshelgen i mars 2019. Här nedan finner ni en sammanfattning av de
diskussionerna och det diskussionsmaterial som styrelsen utgick ifrån. Vi hoppas att detta skall bidra
till att lägga en klarhet över vilket uppdrag rasklubben har och hur styrelsen måste förhålla sig till att
arbeta med rasens alla egenskaper och inte bara de delar som tilltalar vissa av oss. Vi skall värna om
genetisk hållbarhet, hälsa, funktion (bruksegenskaper, mentalitet, mm), exteriör som understödjer
hundens rasspecifika arbetsområde (detta för att fullt ut följa rasstandarden.
Att sitta i styrelsen i en rasklubb är inte så enkelt som mång vill tro. Det arbete som bedrivs handlar
om att hitta verktyg och metoder för att bevara en mångtusenårig brukshund av spetshundstyp från
Sibirien och alla de egenskaper som ligger till grund för att rasen skall fortsätta vara den arbetshund
den var i Sibirien, detta för att följa rasstandarden och våra stadgar. Det handlar inte om personliga
åsikter eller tyckanden baserat på enskilda personers känslor eller upplevelse av vad som är fint och
vackert, tilltalande eller vad man önskar att Samojeden skall vara. Först måste vi göra vår hemläxa
och läsa på och fundera över vilken typ av hund samojeden var när den kom från Sibirien och
kartlägga vilka egenskaper som behöver bevaras genom selektiv avel för att svara mot rasstandardens
beskrivning av dess rasspecifika arbetsområde. Sedan måste vi koppla detta till avelsläran och
utveckla provmetoder som belyser de egenskaper som är viktiga i förhållande till rasstandarden.
SPHK riktlinjer säger att vi skall sätta kraven vid proven så pass högt att vårt provsystem sätter krav
på våra hundar och ger uppfödarna ett hjälpmedel till att selektera och skilja hundarnas förmågor åt.
SPHK riktlinjer säger att endast de som är bättre än genomsnittet skall tilldelas meritering, detta för
att på lång sikt förbättra egenskaperna hos rasen. Det handlar också om att hitta kompromisslösningar
mellan olika viljor varför sällan någon individ eller gruppering helt kan få sin vilja igenom. Och vissa
viljor kanske ibland går emot rasstandarden, stadgar eller andra styrande dokument och då tvingas
styrelsen fatta beslut som inte utgår helt från medlemmarnas vilja då vi har vissa regler och ramar att
hålla oss inom.

VÅRA RAMAR FÖR UPPDRAGET - STYRANDE DOKUMENT
En rasklubb har ett uppdrag som styrs av av SKK och SPHK styrande dokument. Stadgar, riktlinjer,
policyer, rasstandard, mm är exempel på regelverk som sätter ramarna för vårat arbete. Vilket innebär
att man måste vara väl förtrogen med dessa dokument samt bedriva en ständig analysering av
innebörden i dessa dokument i förhållande till hur rasen utvecklas. I takt med hur rasen utvecklas
behöver rasklubben finna nya strategier och metoder för att möta de eventuella genetiska drifter en
ras uppvisar eller om en egenskap börjar gå förlorad.
Man sitter inte i en styrelse för att föra talan för sina personliga åsikter och viljor. Man sitter i en
styrelse/arbetsgrupp för att man har stor/bred kunskap samt förmågan att hämta in och lyssna av de
tankar och idéer som våra uppfödare och medlemmar inkommer med och sedan analysera dem mot
rasstandarden, den fakta som finns och det statistiska underlaget. De som sitter i styrelsen eller
arbetsgrupper sammanställer och lagar gröten av den fakta och de olika önskemål som inkommit för
att skapa en produkt som bygger på de tankar och idéer som finns hos våra medlemmar samt den
samlade fakta, kunskapen och erfarenheten kring rasen och dess förvaltning som styrs av ett antal
styrande dokument. Utrymmet för personligt tyckande baserat på tyckanden och känslor blir ganska

litet när man spaltar upp och bryter ner de styrande dokument som sätter upp ramarna för arbetet med
vår ras. Likaså blir utrymmet för tyckanden ganska litet när man lägger till den fakta som finns kring
rasen och de historiska källorna och arkiven. I och med detta är det heller inte möjligt för en styrelse
att bara lyssna på vad medlemmar ”vill”, utan viljorna måste också förankras mot och falla innanför
ramarna för våra styrande dokument och den fakta och statistik som finns. Vi kan inte jobba efter
tyckanden eller åsikter som går emot fakta eller våra styrande dokument då följer vi inte det uppdrag
som SKK och SPHK gett rasklubben, att bevara och förvalta rasens alla egenskaper som anges i
rasstandarden.
Vi måste nog alla bli bättre på att konkretisera och lokalisera problemområden genom att öka
konstruktivitetsgraden i vårt sätt att arbeta med uppkomna problem och genetiska drifter inom rasen
och ställa dem i förhållande till rasstandardens krav på egenskaper och användningsområde.
Beskrivna problemområden skall vara konstruktivt förankrade mot de styrande dokument som utgör
ramarna för uppdraget med att förvalta rasen och den fakta som uppkommit genom litterära studier
långvarig erfarenhet av att bruka hundarna inom det område som rasstandarden beskriver
(slädhunden), samt gentemot det statistiska underlaget som ger en bild av hur rasen utvecklats under
ett antal år. Vårt arbete får inte bli subjektivt godtyckligt utifrån individers personliga tycke och smak.
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1. Klacifisering inom FCI
1.1. Grupp 5, spetsar och hundar av urhundstyp
1.1.1. Sektion 1, Nordliga slädhundsspetsar (polarhundar)
2. SKK grundregler
3. SKK stadgar
3.1. att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar.
4. SKK avelspolicy
4.1. Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.
4.2. Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke
önskvärda egenskaper hos avkomman.
5. SPHK stadgar
5.1. § 1 Mål: Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda
rasrena polarhundar. Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för
utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl.a. draghundar.
6. Rasstandarden, med hänsyn till” HELA” standarden.
6.1. Inledning historiskt användningsområde.
6.1.1. Gemensam nämnare: arbeta fysiskt hårt i snö, i gott tempo och uthålligt över långa
sträckor och över lång tid och många säsonger:
6.1.1.1.
Slädhunden
6.1.1.2.
Renvallaren
6.1.1.3.
Den sibiriska jakthunden
6.2. Dagens användningsområde – Slädhund/sällskapshund
6.2.1. En hund med fullt utvecklade bruks- och polaraegenskaper som sedan är en trevlig
familjehund som gärna umgås med familjen efter ett bra träningspass. En hund som
följer rasstandarden kan inte vara det ena eller det andra, utan både rätt egenskaper för
att fungera som slädhund och som trevligt sällskap mellan arbetspassen skall finnas.
6.3. Beakta värdeordet ”Arktisk slädhund”
6.3.1. Detta görs genom att sätta de polara egenskaperna i förhållande till hundens utseende i
centrum. (se beskrivning av de polara egenskaperna i RAS)
6.3.2. Beakta de mentala egenskaperna för funktion, rätt drivkraft, motivation, energi och
motor, en bra arbetsskalle.
6.4. Beakta proportionskraven hos den vuxna hunden.
6.4.1. Mer ben än kropp (ger en relativt högställd hundtyp).
6.5. Beakta konstruktionen i förhållande till belastnings och förslitningsskador vid
regelbunden fysisk träning över tid.
6.5.1. Med anledning av att rasstandarden beskriver en slädhund skapt för regelbundet fysiskt
arbete behöver hunden en smidig och hållbar konstruktion.

7. Biomekaniken
7.1. Vilka naturlagar styr rörelse och funktion (fart, uthållighet och styrka)?
8. Polarhundsprov, meriteringsregler
8.1. Utvärderar rasens funktion i förhållande till rasstandarden. Rasens specifika egenskaper
utgörs av det användningsområde som rasstanarden beskriver. För Samojedhundens del är
det slädhundens som är unik och specifik. Att samojeden sedan är ett trevligt sällskap mellan
arbetspassen är inte något vi sett att vi har eller har haft problem med i rasen.
8.2. Grunden för kravprofilen i dessa utgår från de riktlinjer SPHK satt upp för detta arbete, vilket
återfinns på SPHK hemsida.

FAKTA OCH SAKLIGHET EJ TYCKANDEN BASERAT PÅ
KÄNSLOR ELLER PERSONLIGA ÖNSKEMÅL ELLER
VINNINGAR.
Detta kan inte belysas nog många gånger att det arbete vi utför inom ramen för rasklubbens
ansvarsområde aldrig får styras av känslor och personligt tyckande. Vi måste bli mer kliniska i vårt
sätt att se på våra hundar och vilka egenskaper vi behöver selektera för om vi skall nå målen med de
krav som rasstandarden sätter upp. Likaså måste vi bli mer sakligt förankrade i hur vi skall se på vårt
arbete inom rasklubben. Styrelsen är överens om att förhålla sig sakligt och till den fakta som finns
då tyckanden och personliga åsikter eller tolkningar bara leder till konflikter och missämja. Exteriören
är det som kan leda till störst tolkningar och spekulationer varför styrelsen i det hänseendet är överens
om att förhålla sig till de polara egenskaperna som har en saklig förankring i rasens funktionsområde
som polar-brukshund.

KLASSIFICERING INOM FCI
•

GRUPP 5, Spetsar och raser av urhundstyp
• SEKTION 1 (Nordliga slädhundsspetsar (polarhundar)

Redan här blir det tydligt inom vilket användningsområde och vilka egenskaper rasförvaltningen bör
utgå ifrån.

SPHK UPPDRAG
SPHK STADGAR § 1 Mål:
”Främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar. Att bevara och utveckla
rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser
som bl.a. draghundar.”
Rasens specifika egenskaper och användningsområde återfinns i rasens historiska beskrivning och
nutida användningsområde i rasstandarden).

SPHK ORGANISATION
Hur hänger SPHK ihop och hur förhåller vi oss till övriga hundorganisationer? SPHK lyder under
SKK som i sin tur tur lyder under FCI. SPHK har rasansvaret för de fyra polara raserna. Med utgång
i sina stadgar att bevara och förvalta rasernas specifika egenskaper som polarhundar och arbetande
sådana. Sedan är det våra distrikt som har ett medlemskap i SDSF och i och med detta kan påverka
verksamheten i den organisationen. Att distrikten har ett medlemskap i SDSF innebär inte att de lyder
under SDSF utan de lyder fortfarande under SPHK och har samma rasansvar som SPHK har.
Distrikten har ett medlemskap i SDSF men lyder inte under dem. Distrikten har i första hand en
skyldighet att svara mot SPHK och dess huvuduppdrag att jobba med rasförvaltningen genom
exempelvis att anordna polarhundsprov och officiella utställningar. Officiella tävlingar kopplade mot
SDSFs krav är inte ett uppdrag som SPHK och dess rasklubbar och distrikt är ansvariga för.
Rasklubbarnas uppdrag är i huvudsak att arbeta med rasförvaltningen utifrån RAS och framtagande
av prov, regler och andra verktyg som gynnar förvaltningen av rasen. Rasklubben ansvara även för
att följa rasens utveckling både inom landet och internationellt.

Ovan: SPHK organisationsskiss ur Anders Hörnlunds artikel om hur SPHK hänger ihop.

RASSTANDARDEN OCH RASENS FUNTION
Rasstandarden är inte bara en detaljbeskrivning av ett utseende som står var och en fritt att tolka.
Rasstandarden är uppbyggd efter att den inleds med nutida användningsområde och ett historiskt
användningsområde, vilket utgör ramen för tolkningen av rasstandarden. Sedan bryts den ner mer i
detalj när vi kommer till detaljbeskrivningen. Styrelsen vill påminna om vikten av att förhålla sig till
hela rasstandarden och inte luras att tro att vi kan hoppa över inledningen i rasstandarden och sedan

tolka detaljbeskrivningen efter vad som passar vårt tyckande. Inledningen och rasens
användningsområde sätter ramarna för hur vi bör tolka detaljbeskrivningen längre ner. En slädhund
behöver ett visst utseende och konstruktion för att fungera tillfredsställande för sin uppgift.
Tolkningen av detaljbeskrivningen kan inte gå på kollisionskurs med kraven som ställs på en god
slädhund.
•
•

•

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: SLÄDHUND/SÄLLSKAPSHUND.
• Inte det ena ELLER det andra utan en god slädhund som också är ett
trevligt sällskap mellan arbetspassen. Både och i en och samma hund.
HISTORISKT ANVÄNDNIGSOMRÅDE:
• DRAGHUD i arktiska områden
• JAKHUND i arktiska områden
• RENVALLARE i arktiska områden
GEMENSAM NÄMNARE:
• Arbeta fysiskt hårt i snö, i gott tempo och uthålligt över långa sträckor och över lång
tid.

Samojedhunden utgör en hundtyp som vi tagit tillvara på, inte en ras vi skapat i västvärlden genom
korsningsavel. I strävan efter att förstå rasstandarden måste vi därför ägna stor uppmärksamhet mot
den hundtyp som kom från Sibirien och som stod som modell för upprättandet av rasens standard,
vilket skedde 1908 i Sverige och Norge, samt 1909 i England. Det stora historiska bildarkivet vi idag
har tillgång till vittnar om vilken typ av hund som rasstandarden skrevs efter och än idag bör förhålla
sig till om vi skall lyckas med att bevara rasen. Arbetar vi inte för att bevara rasen utan tycker att det
är ok att göra om den bör vi ställa oss frågan om vi då också kanske skall fundera över om vi då
behöver ge den förändrade rastypen och egenskaperna ett nytt rasnamn?

RASSTANDARDEN DEFFINIERAR SAMOJEDHUNDEN BLAND
ANNAT GENOM FÖLJANDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetande hund (genom dess historiebeskrivning och beskrivning av nutida
användningsområde).
Slädhund (fart, tyrka, uthållighet).
Arktisk spetshund (Polarhund, polara egenskaper).
Medelstor hund.
Uthållighet.
Styrka.
Smidighet.
Kilformat huvud.
Muskulös (välmotionerade och tränade hundar).
Outtröttlig (hundarna skall vara vältränade).
Polarpäls.
Proportionellt mer ben än kropp (högställd hundtyp)

POLARA EGENSKAPER
Begreppet polara egenskaper kom till då rasklubben för många år sedan på 1980-talet började arbeta
med att på ett begripligt sätt förklara för uppfödare och exteriördomare varför vissa exteriöra detaljer
var viktiga för samojedhunden som polar-brukshund (vilket beskrivs i rasstandarden med orden

”Arktisk spets” och ”slädhund”). De polara egenskaperna i kombination med hårt fysiskt arbete är
stora delar i det som gör samojedhunden unik och skiljer den från alla andra hundtyper. Se RAS
(Rasspecifik avelsstrategi) för en mer omfattande beskrivning av dessa.

BIOMEKANIKENS GRUNDPRINCIPER
•

Vad vi än tycker rent estetiskt är det naturens grundlagar som styr hur hundens konstruktion
kommer svara upp mot funktion och rörelseenergi. Detta kan vi endast utvärdera genom att
använda våra hundar i praktiskt bruk regelbundet och över tid.

POLARHUNDSPROVEN – SAMOJEDENS FUNKTIONSPROV
(Kopplade mot rasstandarden)
•
•
•

Samojeden är en polarhund varför dess funktionsprov (kopplat till rasstandarden och dess
historia) utgår från snöprov.
Våra prov idag är enklare än övriga polarhundars prov (se merteringsreglerna).
• Vissa polara raser har krav på högre hastigheter, tyngre last i släden eller snävare
möjlighet till meritering i sin procentsats för grundtid.
Samojeden upplevs idag i många fall presterar sämre än övriga b-hundar.
• Se resultatlistor när de tre polara B-hundarna meriterar på samma banor. Detta trotts
att samojeden i grunden historiskt sett bör vara en snabbare hund än de andra Braserna.

•

•

•
•

•

En stor procentdel av startfälten klarar idag godkänd merit. Ibland hela startfält vid vissa
provtyper. Utvärderingen av kraven vid våra prov bör ställas i realitet till avelsläran och
provens del i att utskilja hundarnas prestationer inom raspopulationen.
• Se riktlinjer, mål och syfte för SPHK prov och meriteringsverksamhet.
Vad menar vissa personer med att det skulle vara högt ställda krav?
• Innan vi för diskussionen om kravprofilerna kring våra prov bör vi alla var och gå till
oss själva och fundera över vår avelsselektering för gynnsamma egenskaper. Samt
fråga oss själva vilka förutsättningar vi själva ger våra hundar i träningsupplägg och
mängdträning.
Hur selekterar vi som uppfödare för att gynna de mentala egenskaperna för rasens funktion?
En egenskap vi inte medvetet selekterar för kan gå förlorad på bara några generationer.
Köra hund eller springa bakom. Vart ligger glädjen i hundkörningen?
• Utan rätt egenskaper i våra hundar riskerar vi att föraren inte får njuta av at stå på
släden och ”köra” hund och istället tvingas vara den som sparkar och knuffar för att
komma framåt. En bra avlad hund som fått rätt träning kommer att förflytta sig i en
sådan hastighet att den vanliga hundägaren inte kommer ha en chans att springa
bakom släden eller sparka i nån större utsträckning. Värnar vi inte om egenskaperna i
vår avel riskerar vi att tappa bra hundägare som byter ras om de önskar en god turhund
som sällskap i sitt friluftsliv och hunden inte levererar.
Riktlinjer, syfte och mål med SPHK meriteringssystem. (återfinns på sphk hemsida)

HUR FORT GICK HUNDARNA I SIBIRIEN?

I äldre rysk litteratur från början av 1900-talet där man ägnat en hel bok åt att beskriva de sibiriska
slädhundarna som förekom i bl.a. tundraregionen kring jeniseyfloden och Nova Zembla (orråden som
ursprungshundarna till vår ras hämtades ifrån) finns en del intressant fakta i hur fort en vanlig samojed
bör kunna gå. Här i finner vi vetenskapliga undersökningar gjorda på dessa hundars prestationer,
utseende och egenskaper i en bok som heter slädhundsuppfödning skriven av E.I Shersjevsky. Man

anger bland annat att hundar i dessa reginer var av mer snabblöpande karraktär (i jämförelse med de
tyngre frakthundarna (malamuter) som återfanns i andra arktiska regioner). över en sträcka på 7-8 mil
med ett antal hundra kilo i last över ospårad terräng i norra Sibiriens tundra områden och ishavskust
förflyttade sig i medelhastigheter på 7-10 km/h (medelhastigheter som inte ens alla huskyspann idag
håller vid exempelvis polardistans) och att hundspann med lätt last eller ingen last (vilket var vanligt
vid jaktturer) och över långa transportsträckor förlyttade sig i genomsnittsfart på 14-15 km/h i en
effektiv trav. Detta är hastigheter vi idag inte ser hos genomsnittshunden, men något som ger en
fingervisning om hur fort våra hundar idag bör kunna gå i genomsnitt om de skall hålla sig till
rasstandardens krav på funktion och användningsområde. Här har rasklubben kanske lite att jobba
med.
I samma bok kan man också läsa om hundarnas byggnad och konstruktion utifrån vetenskapliga
studier och mätningar. Man nämner tex att dessa sibiriska slädhundar var byggda för hög fart vilket
man såg genom att hundens höjd från marken till rumpknölarna var något högre än höjden från
marken till högsta delen på manken. Detta gav ett mer spänstigt och välutvecklat bakställ för fysiskt
arbete.

IDAG TAPPAR VÅRA HUNDAR MER OCH MER FART
•

•
•

När vi ser på våra hundars prestationer idag och över en 10 års period kan vi se att våra hundar
presterar ”sämre”. Våra hundar idag är långsammare än vad de var för 10 år sedan. Detta mätt
i genomsnittshastighet per km för de hundekipage som sätter de meriterande tiderna vid våra
prov.
Vår utrustning har utvecklats åt andra hållet, blivit bättre och mer anpassad för fart.
För 10 år sedan sprang våra hundar fortare än idag på samma banor trotts att slädarna var
sämre och tyngre.

SPHK RIKTLINJER FÖR MERITERING
•
•
•
•

RASFÖRVALTNING
FUNKTIONSPROV
AVELSSELKTIONSVERKTYG
AVELSLÄRAN
• Bevara eller förbättra egenskaper.
• Selektera de som är bättre än genomsnittet.
• Skilja hundars förmågor från varandra.
• Utvärdera egenskaper som gynnar rasens specifika funktionsområde.
• Pröva hundarna ur flera perspektiv. Prestation i jämförelse med resten av
raspopulationen. Samt hur hunden svarar på den träning som krävs för att
komma till start vid våra prov. Är våra hundar byggda för att klara regelbunden
längre fysiskt träning. Är de träningsvilliga, har de god muskelutveckling, drar
de på sig belastnings/förslitningsskador lätt, mm?
• Är glädjen i att få springa självbelönande i sig själv? Finns egenskapen
naturligt hos våra hundar?

TRÄNING OCH TRÄNINGSLÄRA
•
•
•
•
•
•

Rätt träning?
Rätt mängd?
Tillräckligt långa distanser?
Tränar vi tungt och med friktion redan på barmark?
Och rätt antal mil i tassarna under innevarande säsong vid tävlingsdagen?
Med mängdträning kommer också fart och uthållighet.

Inofficiella träningsträffar och korvgrillning utgör här en god källa för kunskapsspridning mellan
måra medlemmar. Detta då det är svårt att sitta ner i lugn och ro kring våra prov och tävlingar då
varje förare då är nervösa och fokuserade på sitt. Här diskuterar styrelsen också vikten av att umgås
mer ute i distrikten med övriga polarhundsägare och träna tillsammans för att bygga broar och dela
kunskaper mellan rasgränserna.

FÖRMÅGOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RESULTAT
•
•
•

GENETISK SELEKTION
• En egenskap vi inte selekterar för kan gå förlorad på bara några generationer.
RÄTT TRÄNG
• Tillräckligt tungt och långt. Finns friktion med i träningen?
RÄTT MÄNGDTRÄNING
• Hur många mil har vi i tassarna vid tävlingsdagen?
• Vid längre distanser (ca: 160 km och uppåt) tillämpas principen antal mil på tänkt
tävling x10 i tassarna på hundarna under innevarande säsong innan start?
• Skapar resultat
• Stor mängdträning höjer prestationen och farten över tid på tävlingsdagen.

SPHK AVELSRÅD
•

SPHK HAR ETT GEMENSAMT AVELSRÅD I SYFTE ATT SPRIDA KUNSKAPEN
MELLAN RASERNA OCH ATT ÖKA SAMARBETET MELLAN RASKLUBBARNA.
• På detta sätt utnyttjar SPHK kompetensen inom klubben fullt ut.
• 4 utbildade och licensierade avelsfunktionärer.

IFSS TÄVLINGSREGLER
•
•

•
•

Våra prov arrangeras genom att vi lägger IFSS eller WSA tävlingsregler som grund vid
arrangemanget och sedan tillkommer våra meriteringsregler utöver dessa.
Viktigt att alla tävlanden och funktionärer vid polarhundsprov är väl insatta i gällande
tävlings- (SDSF hemsida, WSA hemsida) och meriteringsregler (SPHK hemsida). För
funktionärer gäller med huvudfokus på den position denna arbetar med (start, mål,
vägövergång, mm).
Viktigt beakta om några ändringar sker inför säsongen både i grundreglerna och i de nationella
tilläggsreglerna.
Meriteringsreglerna trumfar alltid över tävlingsreglerna.

LAGAR OCH FÖRESKRIFTER
Förutom våra egna styrande dokument har vi givetvis det juridiska perspektivet att beakta i vårt arbete
med våra raser och vår verksamhet.
•
•
•
•

Jordbruksverket
Djurskyddslag,
Föreskrifter
mm.

EXEMPEL PÅ ANDRA STYRANDE DOKUMENT KRING VÅR
VERKSAMHET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKK registreringsregler (SKK hemsida)
SKK utställningsregler (SKK hemsida)
Kommunikationsplan för SPHK (SPHK hemsida)
Etiskt program (SPHK hemsida)
Ekonomiska riktlinjer (SPHK hemsida)
Doping föreskrifter (SPHK hemsida)
Aktivitetsfonder (SPHK hemsida)
Riktlinjer för annordnande av meriteringar för SPHK (SPHK hemsida)
SPHK meriteringsregler (SPHK hemsida)
Diverse olika policyer och uttalanden från SKK, exempelvis: policy för sociala medier,
kastration, mm.
Diverse lathundar till hjälp för deltagare och arrangörer av polarhundsprov (SPHK hemsida)
Principbeslut kring provverksamheten (SPHK hemsida)
M.m.

VARFÖR FOKUSERAR RASKLUBBEN MYCKET PÅ
BRUKSARBETET?
Att rasklubben fokuserar mycket på bruksarbetet och våra hundars funktion i förhållande till dess
specifika användningsområde (styrs av rasstandarden) beror på att vi här ser riskområden i brister i
egenskaperna hos våra hundar varför stort fokus läggs just i att försöka hitta verktyg för att hjälpa
rasen framåt i dessa egenskaper. Som familjemedlem ser vi idag inga problem inom rasen då våra
hundar överlag utgör trevliga familjemedlemmar hos rätt ägare som förstår vad det innebär att dela
sitt liv med en hund med mycket energi och stort motionsbehov. Även det stora flertalet
flerhundsägare håller sina hundar boendes inomhus med familjen efter att de under dagen varit ute
och tränat i större spann. Att vi avlar på energihundar som i sin tur kräver mer av sin ägare vad gäller
motion och aktivering är en förutsättning för att vi skall kunna svara mot rasstandardens krav på en
god slädhund (krav i rasstandarden), en arbetshund helt enkelt. Drivkraft och motivation styrs till stor
del av hundens medfödda energinivå, vilket har stor betydelse för att lyckas med en arbetande hund
oavsett inom vilket arbetsområde hunden förväntas prestera.
Vi behöver här också lägga en parameter i detta arbete som bevakar avelsvärdet i vår provverksamhet
vilket vi gör genom att kontrollera hur våra kravprofiler ligger till i förhållande till hur resultaten
fördelas över startfältet ur ett statistiskt perspektiv. För att bevara och utveckla en egenskap behöver

vi ligga på en nivå där de som är bättre än genomsnittet inom raspopulationen premieras och på så
sätt förhåller sig till kraven I SPHK riktlinjer, mål och syfte med meriteringsverksamheten (dessa
riktlinjer finns att ta del av på SPHK hemsida).
I diskussionerna kring rasklubbens provverksamhet uppkommer en mängd önskningar från olika håll,
allt från att ett mindre antal människor önskar att proven vore enklare medans ett större flertal önskar
att proven vore svårare. De som önskar att proven vore svårare önskar detta ur många olika aspekter,
vissa vill att kraven skall höjas vad gäller längden på distanserna, vissa vill se tyngre slädar, vissa vill
se högre farter, vissa vill se krav på övernattning i det fria, några vill se krav på godkänt prov för
valpregistrering, mm. Så med andra ord bör det vara enkelt att förstå för de flesta att dagens provregler
blir en form av mellanmjölk, en kompromisslösning mellan många olika viljor samtidigt som de skall
utgöra ett avelsverktyg för våra uppfödare.
Samojeden har idag relativt lätta prov i förhållande till övriga polarhundar som har krav på högre
minimihastigheter, mer vikt i slädarna och i visa fall betydligt snävare procentsatser för uträkning av
meriterande tid, vissa raser har krav även på längre distanser. Malamute och grönlandshund kräver
tex 55 min på DP10 och kräver vikt i släden på DP60 utöver föraren samt har krav på konkurrens
med grundtid + 15%, huskyn har på DP20+ krav för 1:a pris på grundtid + 5%. Så jämförelsevis
ligger samojeden ganska lågt i krav idag.
För andra arbetande hundar (jakthundar, vallhundar, mm) som har krav på funktionsprov kopplade
till rasens användningsområde så är det ytterst få hundar procentuellt som tilldelas titlar. Sedan är ju
samojeden en hundtyp som för att vara typisk för sin ras i hastighet hamnar nån stans mitt emellan de
två tyngre fraktraserna Malamute och Grönlandshund i ena änden och i den andra ytterkanten
Siberianhuskyn som idag är snabbast. Samojeden skall teoretiskt sett vara snabbare än malmuten och
grönlandshunden vilket i verkligheten inte alltid idag är ett faktum om vi tittar på de tävlingar där
dessa tre raser tävlar/meriterar på samma banor. Men å andra sidan ser vi aldrig ett samojedspann
som är i närheten av att stå sig i konkurrens mot huskyspannen.
Dessa fakta visar på att rasklubben behöver jobba för att uppmuntra våra uppfödare att satsa mer på
bruksegenskaper (drivkraft, motivation, arbetsskalle generellt och att springandet i sig är
självbelönande) redan vid avelsselekteringen och sedan behöver gemene hundförare satsa på mer
mängdträng så kommer förhoppningsvis raspopulationen visa på mer enhetliga och rastypiska
prestationer. Oroande är dock rasens utveckling vad gäller bruksprestationerna över tid då vi som
redan nämnts kan se att de spann som satte meriterande tider för 10 år sedan snittade på betydligt
högre hastigheter per km än dagens toppekipage gör. Detta borde rasklubbes medlemmar se som
alarmerande då rasen blivit långsammare (sämre som slädhund = håller sig inte till rasstandarden).
En teoretisk analys visar ju här också på att vi har förlorat en del egenskaper för funktion och
brukskapacitet inom raspopulationen. Våra hundar har tyvärr på en tioårsperiod blivit sämre.
Skall vi behålla ett värde i vårt meriteringssystem bör vi kräva lite extra för att ta hem titlar och
meriter. På den nivån vi ligger idag så är det större delen av startfälten på vissa prov som går hem
med godkänd bruksmerit som stambokförs i SKK datasystem. Vid vissa prov, exempelvis DP60 går
nästan 100% i slädhundsklassen hem med ett 1:a pris. Viktigt att komma ihåg i dessa diskussioner är
också att även 2:a pris är en godkänd bruksmerit som registreras i SKK datasystem. Vissa 2:a pris
disponerar även för titlar så som SEUCH, PDP och rätten att tävla om certifikat på utställning. De
ekipage som idag startar vid de olika proven och som inte ens tar hem ett 2:a pris är vid exempelvis
DP60 ytterst sällsynt.
Citat ur: Riktlinjer, syfte och mål för SPHK prov och meriteringsverksamhet.

”SPHK är en avels- och rasförvaltande organisation som har i huvuduppgift att förvalta det
rasspecifika hos en uråldrig brukshund av polar karaktär. Klubben har sina stadgar och
rasens standard och dess historia att förvalta. Detta ska ske inom ramen för fakta och
styrande dokument. De styrande dokumenten sätter ramarna för arbetet vilket gör att det
lämnar mindre utrymme för tyckanden enbart baserat på åsikter eller känslor. Arbetet ska
utgå ifrån att bevara rasernas funktion och prestation i både avels- och träningslära.
Som verktyg i detta arbete har specialklubben polarhundsproven, meriteringssystemet och
dess regelverk som verktyg. Syftet med meriteringen är premiera de hundar som i konkurrens
med andra/fasta tidskrav visar på god prestation och hållbarhet för den träning som krävs
för att genomföra provet med god hastighet och uthållighet. Syftet är inte att blidka ägarnas
önskan om enkla meriter och titlar utan proven ska vara så pass svåra att de utgör en
utvärdering där resultaten skiljer hundarnas förmågor åt. Proven är ämnade för att testa
hundarnas egenskaper och ge uppfödarna vägledning i vilka egenskaper de behöver
prioritera i sin avel för att nå högre resultat vid prov och meritering. Den arbetande hunden
behöver både en gynnsam anatomi och rätt mentala egenskaper för arbete och prestation.”
”Varje rasstandard inleds men en beskrivning av rasens historia som ger vägledning i vilken
arbetsuppgift som ras- och specialklubb ska arbeta för att bevara och förbättra populationens
egenskaper för, rasspecifikt för rasens historiska användningsområde. Allmän hundsport
utgör inte ett avelsmål för våra polara raser utan det är dess polara särart för överlevnad
och att kunna prestera och arbeta hårt, länge, uthålligt i högt tempo i snö som är specifikt för
våra raser.”
Varför sker detta genom draghundssporten?
Draghundssporten som verktyg för att funktionstesta våra hundar har visat sig i vårt moderna
samhälle vara det enklaste och för det stora flertalet mest tillgängliga sättet att testa våra hundars
grundförmåga att arbeta fysiskt och i snö. Att anordna renvallarprov eller jaktprov i snö som testar
hunden med krav på fysisk uthålligt över tid är i dagens moderna samhälle svårt eller till och med
omöjligt i förhållande till bl.a. djurvälfärden för de djur som här då skulle ingå samt det samarbete
det skulle kräva med samer och andra markägare (både vad gäller förberedande träning likväl som
provdagen i sig), likaså är det tester som vi skulle ha svårt att få SKK att ställa sig bakom.
I Riktlinjer, syfte och mål för SPHK prov och meriteringsverksamhet står det:
”För att förstå detta måste vi titta på vad SPHK har för uppgift och vad dess stadgar säger.
SPHK huvudsakliga uppgift är att förvalta våra rasers specifika egenskaper. Och vad är då
specifikt? Samojedhund, Siberian husky, Grönlandshund och Alaskan malamute är polara
hundraser och dessutom polara brukshundar som användes som arbetsredskap i Arktiska
områden. Detta ställde stora krav på hundarnas anatomiska och mentala egenskaper för att
arbeta och prestera fysiskt med stor uthållighet och goda prestationer. Likaså skulle
hundarna kunna överleva i ett sibiriskt klimat. Både funktioner som draghund, jakthund och
renvallare ställer stora krav på att hunden ska kunna jobba fysiskt hårt och tillryggalägga
stora distanser på kortast möjliga tid i vintermiljö, vilket gör att SPHK har utarbetat det
meriteringssystem vi har idag, ett provsystem som testar hundarnas förmåga att arbeta fysiskt
i vintermiljö. Att meritera och avelsutvärdera våra hundar med draghundssporten som
verktyg kommer vi långt i vårt uppdrag att förvalta rasens förmåga att arbeta fysiskt i ett
snarlikt arktiskt klimat. God fysisk prestation krävs både av draghunden, jakthunden och av
renvallaren varför draghundssporten idag utgör nyckeln till att förvalta våra polara raser
som polar brukshund.”

Vad är en merit?
Söker man på synonymer till ordet merit kommer bl.a. följande upp: förtjänst, kvalifikation,
kompetens, betyg, ett pluss. En merit är något en individ har förtjänat efter en prestation. Ett resultat
man åstadkommit med avelssektering och träning som sedan ger resultat vid provsituationer. En merit
som kräver en prestation är något man förtjänat när hunden klarat det där lilla extra. Om det skall
finnas något värde i meriten kan inte kraven för att passera godkänt sättas för lågt så at alla som köper
sig en startplats på automatik går hem med en merit. Titlar och meriter är inte till för att ägarna skall
samla på meriter utan till för att premiera en riktigt bra hund och värdera den mot rasstandardens
krav.
Citat ur: Riktlinjer, syfte och mål för SPHK prov och meriteringsverksamhet:
Kraven i regelverken ska vara höga och rasklubbarna ska sträva efter att lägga kraven på en
sådan nivå att endast de hundar som är bättre än genomsnittet i rasen klarar kraven för 1:a
pris. Detta för att medverka till genetisk selektion för att förbättra rasernas egenskaper för
arbete och prestation. Genetiken och avelsläran är tydlig med att det system som ska
användas för att förbättra en egenskap är att selektera de individer som är bättre än
genomsnittet till avel och på samma sätt ska meriteringsreglerna utformas. Varje rasklubb
ska utvärdera hur högt de kan lägga kraven för att föra rasen framåt och förbättra
populationens egenskaper och prestation.
Styrelsen har en gemensam uppfattning efter diskussioner vid senaste arbetshelgen om att
förmodligen de flesta samojeder idag skulle stå sig relativt gott i förhållande till kravprofilerna i
meriteringssystemet om dess förare bara ökar mängdträningen och friktionsträningen redan på
barmark med hjälp av tex tyngre träningsfordon, längre distanser och exempelvis lägger kätting
bakom träningsvagnen för att skapa friktion, mm.
Med tanke på hur få uppfödare idag som verkligen testar sina avelsdjur och selekterar för goda
egenskaper för funktion så vore det positivt om vi ser fler avelskombinationer i framtiden med
stambokförd bruksmerit (godkänt prov 1:a eller 2:a pris). Inte förens den dagen våra uppfödare på
riktigt börjar använda detta fina verktyg som polarhundsproven utgör vid sin avelsplanering så kan
vi börja utvärdera hur vårt meriteringssystem slår mot antal djur i avel. Skulle det visa sig att vi har
för få hundar i framtiden som klarar dessa prov är vi farligt ute om vi förenklar kraven för att fler
skall meriteras istället för att våra uppfödare ser över sin avel och funderar över vilka egenskaper de
behöver selektera för som ger dem bättre förutsättningar att klara dessa prov med sina hundar. Blir
våra hundar över lag sämre har vi ju misslyckats med att följa rasstandarden, se de angivelser från
Sibirien vad gäller fart ovan)
Samojeden var i sitt ursprungsland ett mycket uppskattat arbets- och nyttodjur. De egenskaper vi inte
medvetet selektera för kan gå förlorade på bara några generationer varför det är viktigt att vi i varje
avelskombination och generation beaktar de egenskaper som fortsätter att bevara rasen som det
arbets- och nyttodjur den var när den en gång kom från Sibirien. Detta sker genom planerad avel med
selektion för de egenskaper som hunden har nytta av vid arbete och fysisk prestation, mentala och
anatomiska egenskaper som understödjer dess funktion och prestation i linje med rasens standard.
Och inte minst en mentalitet som möjliggör att hålla dem i större flockar.
En fråga många kanske bör ställa sig är skall vi ändra/förenkla provregler eller rasstandard för att
passa vissa uppfödares hundar eller bör varje uppfödare utvärdera sin avel och förändra sin selektion
av avelsdjur för att nå målet att få fram en hund som är ett resultat av alla delar i rasstandarden? Avlar

vi med arbetsegenskaper (drivkraft, motivation) som selektionskriterier så kommer vi också få fram
hundar som med lätthet klarar kraven för dagens provverksamhet i linje med funktionskraven i
rasstandarden. För de hundar som springandet i sig själv redan från början är självbelönande finner
vi ofta de hundar som har egenskaperna med sig genetiskt. En hund som måste lära sig att dra kommer
sällan eller aldrig att prestera lika bra.

VARFÖR KOPPLAR VI BRUKSPROVEN TILL
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN?
Anledningen till att SPHK valt att likt många andra klubbar med arbetande raser lägga krav för
provmerit kopplat till utställningsverksamheten är kopplat till att man under manga år sett hur våra
polara raser var på väg att tappa mycket av sina polara karaktärer och de egenskaper som gjorde dem
så uppskattade som arbetskamrater i skog och mark och på fjället. SPHK såg hur hundar som
premierades i ringarna mindre och mindre visade på god funktion i sin anatomi/exteriör och mentalitet
i förhållande till funktionskraven i rasstandarden. För att mota denna negative utveckling av våra
arbetande raser valde SPHK att sätta ett minimikrav på funktionsprov kopplats till rasernas standard,
ursprung och användningsområde som krav för SEUCH och sedan även för möjligheten att tävla om
certifikat. Detta har lett till att raserna i mindre utsträckning riskerar att utvecklas till rena utställningsoch sällskapshundar utan de rasspecifika egenskaper en polarhund skall bära i sina gener (mentala
egenskaper och anatomi) för att svara mot rasstandarden. Samtidigt leder dessa krav på provmerit till
att fler ägare av raserna kommer till att prova på att bruka sina hundar i sele och testa dess förmåga.
Genom krav på provmerit blir detta en naturlig inkörsport för många att komma i kontakt med
draghundsträningen och den glädje det medför till både hund och människa. Vi ser även hur detta har
bidragit till att våra hundar i vart fall får bli lite mer färdigutvecklade innan de är med och tävlar om
certifikat då provreglerna ställer krav på att hunden skall ha uppnått en viss ålder innan den får deltaga
vid polarhundsprov. Ett ökat värde uppnås i certifaken genom att inte allt för unga hundar tävlar om
dem. På detta sätt motar vi i viss grad att unga hundar tilldelas certifikat med motiveringen att ”de
ser så färdiga ut för sin ålder”, hur kommer då denna hund att förhålla sig till rasstandarden när den
är vuxen vad gäller proportioner, massa och pälsvolym? Alla dessa delar kommer det bli mer av under
tillväxten, bröstkorgen blir djupare (benen procentuellt kortare), massan och tyngden ökar och pälsen
ökar i volym.
Ytterligare ett positivt resultat av att koppla kravet på provmerit till utställningsverksamheten gör att
det ger en tydlig signal till framtida valpspekulanter att detta är en arbetande polarhund och inte en
ras man skaffar om man har ett enkelriktat intresse i utställningsverksamheten. På detta sätt ökar
chansen att våra hundar hamnar hos aktiva ägare som uppskattar en hund med högre energi och som
utgör ett fantastiskt sällskap i skog och mark och på fjället, en robust turkamrat i alla väder och som
dessutom är arbetsför och ärlig i sitt arbete med klövjeväskan eller i selen framför pulka och släde.
På detta sätt ökar vi möjligheten att bevara rasen som det naturliga valet för den aktiva och
friluftsälskande valpköparen.
Och allra ytterst utgör kopplingen mellan provmerit och utställningsverksamheten att ett större flertal
hundar motioneras i högre utsträckning vilket bidrar till ökad djurvälfärd och ett bättre fysiskt och
psykiskt mående hos våra hundar. Denna koppling till djurvälfärden måste ses som den yttersta och
viktigaste orsaken till att utställningsmeriterna är kopplade till krav på fysisk aktivitet och rörelse.
Detta bidrar till den så viktiga rörelseberikningen som många tamhundar idag lider brist på.

ALLMÄNHUNDSPORT – ÖVRIGA AKTIVITETER.
Rasklubben har till uppgift att arbeta med och bevara just det rasspecifika. Att vi sedan kan ägna oss
åt en mängd olika allmänna hundsporter är både kul och relationsbyggande mellan hund och ägare.
Men dessa allmänna hundsporter är just allmänna hundsporter men går inte att koppla till arbetet med
att bevara rasens specifika egenskaper. Rasklubben ser både positivt på och vill fortsätta uppmuntra
våra medlemmar till att ägna sig åt den hundsport man finner glädje i med sin/sina hundar. Samojeden
mår bra av olika former av aktivering. Men vi kan inte blanda in dessa allmänna hundsporter i vårt
rasbevarande arbete då de inte utgör en del av rasens rasstandard eller ursprung, utan vi måste försöka
skilja på rasförvaltning och ett gott hundägande. Där rasförvaltningen handlar om att förvalta och
bevara rasens resspecifika egenskaper och ett gott hundägande handlar om att erbjuda sin hund den
aktivering som hunden och dess ägare mår bra av tillsammans. I hundägandet kan både det
rasspecifika och allmänhundsport ingå, men vi måste föröka hålla isär dessa två delar och hantera
dem var och en för sig. Som hundägare är det enda du är skyldig din hund ett aktivt och bra liv, vad
ni ägnar er åt spelar mindre roll bara hund och ägare mår bra tillsammans. Men den dagen vi vill
upplåta våra hundar till avel, både tik som hanhundsägare måste vi börja läsa på och sätta oss in i
arbetet med att bevara och förvalta de egenskaper som beskrivs i rasstandarden och sedan förhålla
oss till våra styrande dokument i arbetet med att bevara rasens specifika egenskaper för framtiden.
De allmänna hundsporterna kan heller inte ses som en uppgift SPHK i nån större utsträckning har
ansvar för, det finns många olika hundklubbar inom SKK organisation som har ansvaret för dessa
allmänna hundsporter. SPHK är i första hand en avels och rasförvaltande organisation.

