
Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben avser åren 2019 – 2020 

(avser 2 årsmötena) 

Styrelsen har under åren bestått av följande personer: 

Anders Hörnlund, ordförande (ingår i arbetsutskottet) 

Charlie Lundgren, sekreterare avgått  

Petra Dalenklint, vice ordförande (ingår i arbetsutskottet) avgått  

Catrin Paulsson, ekonomiansvarig (ingår i arbetsutskottet) 

Anneli Jönsson, ledamot 

Frida Björkman, avgått 

 

Camilla Eklund-Engvall, ersättare avgått 

Ida Andersson, ersättare avgått 

Sara Eliasson, ersättare 

Karina Andreassen representant för rasklubben för alaskan malamute 

Helén Söderström, representant för rasklubben för grönlandshund 

Camilla Nyström, representant för rasklubben för samojed 

Ylwa Malmberg, representant för rasklubben för siberian husky 

Utställningssekreterare: Anneli Jönsson 

Tävlingssekreterare: Linda Almqvist 

Medlemssekreterare: Sara Mårtensson t o m 2020 där efter Christina Bjerstedt Ohlsson  

Webbmaster: Jörgen Pålsson, Linda Nordlund 

Redaktör för Polarhunden: Mia Karacs 

Under två verksamhetsår, från 2019 till årsmötet 2020 har totalt 13 styrelsemöten genomförts, varav 

ett konstituerande möte och en arbetshelg. Styrelsemötena har genomförts via free conferens cal 

och under senare tid genom verktyget ZOOM. Detta har fungerat väl och arbetet har skett utifrån 

den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2019. Charlie Lundgren avgick från uppdraget 

som sekreterare. Då ingen ville ta på sig uppgiften har Anders Hörnlund även skött 

sekreteraruppgiften under en period. Detta är ingen bra lösning.  

Avelsgrupp 

SPHK har tillsatt en avelsgrupp med en representant från varje rasklubb. De har gått en utbildning i 

SKKs regi om hundavel och genetik samt en fördjupningskurs. Totalt har 6 medlemmar gått 

utbildningen. Syftet med avelsgruppen är att jobba med gemensamma frågor inom avel samt att 

planera för seminarier och avelskonferenser. På grund av olyckliga omständigheter har gruppen inte 

varit aktiv. 

SPHKs omorganisation 

SPHKs distrikt har som många andra ideella föreningar svårt att rekrytera personer som är 

intresserade av att jobba aktivt. Detta framgår då det visat sig att samtliga distrikt har mer eller 

mindre vakanta platser i sina styrelser. Samtidigt ligger SPHKs västra distriktet vilande sen några år 

tillbaka. Det finns anledning att se över SPHK verksamhet och organisation. 



Distrikten 

Aktivitetsnivån och engagemanget varierar bland distrikten, glöd och engagemang lyser mer och mer 

med sin frånvaro. Flera rasklubbar har till stor del tagit över distriktens roll vad gäller provtillfällen. 

Styrelsen ser det som positivt att andra typer av sociala aktiviteter genomförs såsom föreläsningar, 

vandringar och barmarksträffar. Samtliga distrikt har valt att vara med i SDSF (Svenska draghund 

Sportförbundet). Intresset att delta på deras stämma är lågt. 

Aktiva ungdomar är få. 

Rasklubbar 

SPHK som specialklubb är ansvarig för att uppföljning och uppdatering av RAS (rasspecifika 

avelsstrategier) sker fortlöpande. Ansvaret ligger hos respektive rasklubb som ska arbeta med 

uppdateringar. RAS ska uppdateras varje år och rapporteras till SKK var femte år. Under 2019 och 

2020 har SKK AK godkänt två RAS dokument ett för grönlandshund och för samojedhund. 

Vid revideringen av de nya meriteringsreglerna var uppgiften från ptk att inte ändra för mycket. 

Arbetet med de nya meriteringsreglerna har pågått sen 2019. Det är oerhört lätt att börja peta i 

småsaker som i sin tur tenderar att växa. Meriteringsgruppen har haft 6 telefonmöten, 2 digitala 

möten och ett fysiskt möte. Delar av förslaget diskuterades vid ett styrelsemöte i november 2019. En 

remiss har lagts upp på hemsidan och skickats till medlemmar i rasklubbar och distrikt för synpunkter 

under våren. Det har även annonserats på hemsidan och i polarhunden där medlemmar har ombetts 

att komma in med synpunkter. Revideringen skickades in till SKK/ptk under våren 2021. Ptk 

återremitterade reglerna som redigerades och åter skickades in under vecka 19. 

Ett problem med enkäter och remisser är att medlemmar undviker att svara, bland annat på grund av 

att de inte får vara anonyma. Flera känner också att det inte är lönt att svara då arbetsgruppen 

/rasklubbens styrelse inte beaktar förslag och ser till helheten. Det är av största vikt att en meritering 

prövar hundarnas egenskaper. 

WSA 

SPHK är idag medlem i WSA (world sleddog association). WSAs uppgift är att hjälpa till att arrangera 

”inofficiellt” världsmästerskap för registrerade polarhundar med FCI stamtavla. Under juni månad 

2020 skulle WSA skriva ett avtal med IFSS för att ingå under IFSS ”paraply”. Det innebär att WSAs 

mästerskap blir officiella. Försöket skulle pågå under 2 år. Med anledningen av pandemin har inget 

egentligt samarbete genomförts som har kunnat utvärderats. Anders Hörnlund sitter i IFSS RNB 

(registrerade polarhundar) kommitté. 

Anders Hörnlund och Karina Andreasen deltog på WSAs generalförsamling i Tyskland 2019. 

Domarkonferens 

SPHK har beviljats att arrangera en exteriördomarkonferens 2022-10-02. Konferenserna ska 

fortsättningsvis vara ett endagars arrangemang och kommer att genomföras utanför Stockholm. 

Annica Uppström har i uppdrag att likställa raskompendierna då det är viktigt att de har samma 

utformning och layout.  

Meriteringsdomare 

Under hösten 2020 skickades en enkät ut till meriteringsdomare för att få en uppfattning om vad de 

tycker och om de vill fortsätta. SPHK fick in 8 svar, var av de övriga ströks från listan. 



Stockholms hundmässa 

SPHK deltog på Stockholms hundmässa 2019. Mässan blev inställd 2020. 

Polarhundmästerskapet 

Polarhundmästerskapet var sen långt tillbaka SPHKs stora händelse för säsongen där samtliga 

rasklubbar deltog. Under 2019 och 2020 har inget distrikt eller rasklubb visat något intresse av att 

arrangera mästerskapet.  

Polardistans 

På Polardistans 2019 kom totalt 43 spann till start från 13 olika länder. 

Under 2020 genomfördes Polardistans för 20e året i rad. Polardistans är en långdistanstävling som 

arrangerats år efter år utan avbrott. I samband med 20 års jubileet arrangerade Polardistans åter ett 

WSA mästerskap i långdistans. Till start kom totalt 49 spann från 12 olika nationer. På grund av snö 

och vind kunde bara B hundar och nordiskt starta på 300 km. Starten för C hundar 300 km flyttades 

och banan kortades till 181 km. Endast 2 B-spann kom i mål på 300 km av 10 startande. Polardistans 

genomfördes strax innan folkhälsomyndighetens regler påverkade all verksamhet på grund av 

pandemin. 

Årsmöte 

Årsmötet 2020 ställdes in på grund av rådande pandemi  

Tidningen Polarhunden 

Klubbtidningen Polarhunden har utkommit med fem nummer per år. Äldre nummer finns digitalt på 

SPHKs hemsida. Aktuell information från rasklubbar och distrikt fortsätter att minska för att helt 

utebli i en del nummer, likaså är det med medlemmarnas intresse av att skriva artiklar. 

Svensk Hundungdom 

SPHK har kontaktat svensk hundungdom utan någon som helst respons. 

Medlemsantal 

Medlemsantalet i SPHK uppgår till 1086 vilket är en minskning med 173 medlemmar. Det är distrikt 

och rasklubbar som ska erbjuda alla medlemmar en positiv och intresseväckande verksamhet som 

leder till att ännu fler vill bli medlemmar. En stark förening är levande, full med aktiviteter där 

rasklubbar och distrikt bör vara en mötesplats för gemensamma intressen. 

Ekonomi 
SPHKs resultat för verksamhetsåret 2019 visar på en förlust om 29 008 kronor. (varav ca 20 000 är ett 

periodiseringsfel som skulle tillhört VÅ 2018) 

SPHKs resultat för verksamhetsåret 2020 visar på en vinst om 17 0356 kronor. (Kommentaren till det 

är att aktiviteten i det närmaste stått still medan inkomsterna i form av medlemsavgifter i stort sett 

är konstanta). 

SPHK har god ekonomi. 

Styrelsen för Svenska Polarhundklubben 


