
Verksamhetsberättelse 2019 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky 
 

 

Allmänt 

 

Styrelsen har under 2019 bestått av: 

Ordförande: Ylwa Malmberg 

Vice ordförande: Lotta Antoniuson 

Sekreterare: Agneta Nilsson Hörnlund 

Ledamot: Marlene Karlsson 

Ledamot: Maria Pålsson 

1:e ersättare: Jenny Larsson tillika kassör 

2:e ersättare: Eva-Maria Taavo 

 

Utställningssekreterare har varit Marita Pettersson 

Meriteringssekreterare har varit Mari Lilja och Maria Pålsson. 

 

Firmatecknare har varit Jenny Larsson och Ylwa Malmberg. 

 

Mellan årsmötet 2019 och 2020 har styrelsen haft åtta telefonmöten och en arbetshelg. 

Arbetshelgen ägnades åt meriteringsfrågor och RAS. 

 

Under 2019 har klubben haft 554 registrerade medlemmar, vilket är en minskning från 

föregående år då antalet medlemmar var 586. Vi är den största rasklubben inom SPHK.  

 

Årsmötet 2019 hölls i Nornäs den 9 februari och årsmötet 2020 hålls den 2 mars i Särna i 

samband med Polardistans.  

 

Ylwa Malmberg har varit klubbens representant på SPHKs styrelsemöten. 

 

Rasklubbens officiella utställning/rasspecial anordnades i Mora den 21-22 september 2019. I 

år i ny tappning med hanar på lördagen samt tikar på söndagen. Domare var Ralf Campell och 

Christian Bjerstedt-Ohlson. Ralf höll även en uppskattad föreläsning på lördagskvällen och en 

gemensam middag anordnades.  

 

Inget Rasmästerskap genomfördes. 

 

Rasklubben fanns representerade på Stockholm Hundmässa 2019. Representanter för 

rasklubben var Elin och Krister Matsson. Ett stort tack för deras arbete med mässan! 

 

Ett problem för styrelsen har varit avsaknaden av en valberedning. Detta har tagits upp på 

styrelsemöten, sociala medier och medlemsmöte. En person har slutligen fått uppdraget. 
 

I övrigt har styrelsen arbetat med diverse rasfrågor.  

 

Siberian husky-cupen 

Under 2019 var det ganska få förare som kvalificerade sig till cupen. Detta berodde främst på 

att många förare valde att starta i olika spannklasser under året. För deltagande i cupen krävs 

minst två resultat i samma spannstorlek.  

 



Rasklubben gratulerar till fina tävlingsresultat! 

 

Revidering av regelverket för meritering 

Revidering av regelverket för meritering har pågått under året. En gemensam arbetsgrupp 

inom SPHK har hållit samman arbetet. Representanter i gruppen från rasklubben har varit 

Ylwa Malmberg och Jenny Larsson. Ett förslag till reviderat dokument presenteras på 

årsmötet 2020.  

 

Meritering vintern 2019 

Under vintern 2019 genomfördes fem meriterande tävlingar för siberian husky. En sjätte 

tävling, Tobacco Trail, var planerad men fick ställas in.  

 

Sammanlagt på de fem tävlingarna startade 99 spann i meriterande klasser - 53 spann i 

sprintklass, 42 spann i medeldistans och 4 spann i långdistans. Totalt stod 620 ivriga hundar 

på startlinjerna – 264 i sprintklasserna, 324 i medeldistans och 32 i långdistans.  

Sammanlagt meriterades 47 spann varav 31 spann med 1:a pris och16 spann med 2:a pris.  

 

Avelsrådet 

Avelsrådet arbetar med en revidering av RAS. Lotta Antoniusson är sammankallande i rådet. 

Under hösten har Agneta Nilsson Hörnlund samt Ylwa Malmberg genomgått SKK 

distansutbildning i Hundavel och genetik via Studiefrämjandet, båda är nu diplomerade 

avelsfunktionärer.  

 

Revideringen av RAS fortsätter.  

 

Ekonomisk redogörelse och liten rapport om klubbshopen  

Året 2019 har klubben gått med ekonomisk förlust, och det är relaterat till för få anmälda hundar 

på årets rasspecial.  

 

Det har varit en arbetshelg för styrelsen som inte blev en hög kostnad, tack vare att vi var hemma 

hos en styrelsemedlem och all mat tillagades av själva styrelsen. Årets rasspecial i Mora med få 

anmälda hundar slutade på ett minusresultat på 9 477 kr för klubben.  

 

Nu när året slutar så ligger klubbens kassa på 30 014 kr. Föreningsliv är tufft att bedriva 

ekonomiskt och vi är helt beroende att hela tiden tänka efter vad klubbkassan har råd till. Som det 

står i stadgarna så ska klubben värna om bevarandet av rasen och det är inom RAS och avelsrådet 

som största summan pengar ska investeras i. Rasklubbsbidraget från SPHK är mycket viktigt för 

oss och det är på 10 000 kr per år.  

 

Klubbshopen har 2019 haft sämre försäljning, det har inte köpts in varor så det lilla som sålts är 

direkt inkomst. Tips till uppfödare, köp gärna boken Gåvan från Tjutkota till era valpköpare eller 

iallafall rekommendera dem att köpa den. Klubben har kvar flera exemplar av boken ”Leonard 

Seppala” skriven av Pam och Bob Thomas och dessa böcker säljer klubben utan vinstsyfte. 

Ullmax försäljningen är inte stor, men det lilla vi säljer varje år genererar pengar direkt till 

klubben. 

 

Styrelsen 


