
Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Anders Hörnlund, ordförande (ingår i arbetsutskottet) 

Therese Zetterlund Iwefors (ingår i arbetsutskottet) 

Karina Andreasen, vice ordförande (ingår i arbetsutskottet) 

Catrin Paulsson, ekonomiansvarig (ingår i arbetsutskottet) 

Elisabeth Lönnberg ledamot 

Gustav Hammarkrantz ledamot 

 

Lena Tano ersättare 

Sara Eliasson ersättare 

Ida Andersson, representerar rasklubben för alaskan malamute 

Helén Söderström, representerar rasklubben för grönlandshund 

Ankie Laúrsen, representerar rasklubben för samojedhund 

Ylwa Malmberg, representerar rasklubben för siberian husky 

Utställningssekreterare: Anneli Jönsson 

Tävlingssekreterare: Linda Almqvist 

Medlemssekreterare: Christina Bjerstedt Ohlsson  

Webbmaster: Jörgen Pålsson, Charlotte Lager 

Redaktör för Polarhunden: Mia Karacs 

Under verksamhetsåret, från årsmötet 2021 till årsmötet 2022, har totalt 5 styrelsemöten 

genomförts varav ett konstituerande möte och en fysisk träff på arbetshelgen. Styrelsemötena har 

genomförts via ZOOM. Detta har fungerat väl och arbetet har skett utifrån den verksamhetsplan som 

fastställdes vid det digitala årsmötet 2021. 

Nya stadgar 

SKK har utarbetat nya typstadgar för specialklubbar och rasklubbar. Under arbetshelgen fick alla 

deltagare komma med förslag på medlemmar som skulle arbeta med att revidera SPHKs stadgar 

utifrån nya typstadgar. På mötet föreslogs tre medlemmar. Gruppen hade förmånen att få hjälp av 

Per-Inge Johansson, SKK, som handledare. Detta innebar även att SPHK fick förmånen att bli ett 

pilotprojekt inom SKK. Det i sin tur betyder att SPHK ligger ett år före alla andra ras- och 

specialklubbar med möjlighet till mindre justeringar. 

Den 21 december 2021 beslutade SPHKs styrelse om att anta rasklubbarnas stadgar. Samtliga 

rasklubbar har därefter antagit stadgarna på sina årsmöten. 

Nya stadgar innebär för SPHK centralt att organisationen går från årsmöte till fullmäktigemöten där 

varje rasklubb ska utse delegater.  

SPHKs omorganisation 

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

intresserade av att jobba aktivt. Detta framgår då samtliga distrikt har mer eller mindre vakanta 

platser i sina styrelser. Samtidigt har SPHKs västra distrikt varit vilande i flera år och södra distriktet 



har ännu inte haft något årsmöte. Det finns anledning att se över SPHKs verksamhet och 

organisation. 

Distrikten 

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

med sin frånvaro. Få distrikt skickar in sina årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll, trots 

påminnelser. Endast övre norra har skickat in årsmöteshandlingar med protokoll. Flera rasklubbar 

har till stor del tagit över distriktens roll vad gäller provtillfällen. Samtliga distrikt har valt att vara 

med i SDSF (Svenska Draghund Sportförbundet). Ca 300 medlemmar löser licens. Intresset att delta 

på deras stämma är lågt.  

Antalet 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. 

Reglerna började gälla den första januari 2022. Efter en säsong kan styrelsen konstatera att det finns 

plats för tolkningar, vilket ställer till problem och missnöje. 

Även rasklubbarna har svårt att skicka in årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll. 

Stockholms hundmässa 

SPHK har under många år deltagit i Stockholms hundmässa med en gemensam monter. På grund av 

pandemin har mässan blivit inställd de senaste två åren. 

Avelsgrupp 

SPHK har under perioden betalt SKKs avelsutbildning för två medlemmar från rasklubben för 

samojedhund. De har gått en utbildning i SKKs regi om hundavel och genetik samt en 

fördjupningskurs. Totalt har 9 medlemmar gått utbildningen. Syftet med SPHKs avelsgrupp är att följa 

forskning av polarhundar och hundar generellt. Gruppen bör jobba med gemensamma frågor inom 

avel samt att planera för seminarier och avelskonferenser. Gruppen har inte varit aktiv. Styrelsen bör 

vara tydligare för vad som ska gälla för avelsgruppen.  

WSA 

SPHK är idag medlem i WSA (World Sleddog Association). WSAs uppgift är bland annat att hjälpa till 

att arrangera ”inofficiellt” världsmästerskap för polarhundar med FCI stamtavla.  

Under hösten 2021 skrev SPHK, IFSS* (International federation of sleddog sport) och WSA ett avtal 

för att gemensamt arrangera VM under tre veckor. Avtalet innebar att organisationerna skulle dela 

på kostnader för bland annat veterinärer och domare. Efter arrangemanget har WSA vägrade att 

betala sin del. 

*IFSS är den enda officiella organisationen för slädhundsport i världen. IFSS mästerskap är officiella. 



Jakutskaja laika 

SPHK har fått frågan av SKK/fk om jakutskaja laika kan bli en ansluten ras i SPHK. Rasen består av 

cirka 35 registrerade hundar i Sverige. Dessvärre är det få ägare för att kunna bilda en egen raskklubb 

inom SPHK. SPHK anser att det vore bra om jakutskaja laika kunde avtalsanslutas i SKK, där den 

blivande klubben får en rimlig chans att växa till sig för att därefter antas i SPHK. Under arbetshelgen 

enades mötet om att RNB 2 (registered nordic breed) klubbarna (alaskan malamute, grönlandshund 

och samojedhund) bjuder in jakutskaja laika till träffar. 

 
Domarkonferens 

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

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

Arbetet med att färdigställa raskompendierna är i sitt slutskede. I uppdraget ingår att samordna 

raskompendierna, då det är viktigt att de har samma utformning och layout.  

Meriteringsdomare 

SPHK har idag 8 meriteringsdomare med en rikstäckande fördelning.  

Polarhundmästerskapet 

Inget distrikt eller rasklubb har visat något intresse av att arrangera mästerskapet.  

Polardistans VM i långdistans 

Polardistans/SPHK har som första svenska klubb någonsin arrangerat ett officiellt VM i långdistans för 

slädhundar. Totalt deltog 84 spann varav 31 på 160 km och 53 på 300 km från 14 nationer. 

Polardistans arrangerades för 21a gången och ska enligt tidigare beslut alltid vara meriterande. 

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 flera nummer. Det gäller även medlemmarnas intresse av att skriva artiklar. Det är många 

tomma sidor. 

Meriteringssekreterare 

Under verksamhetsåret 2021 genomfördes inga meriteringar på grund av pandemin. 

Utställningssekreterare 

2021 var ett lugnt år med många inställda utställningar pga. Covid -19. 

Vi hade ansökt och fått beviljat 11 utställningar, av de genomfördes 6. Övre Norra började i juli med 

sin, Södra & samojed som fått sina utställningar i april flyttade till september var nästa på tur. Både 

siberian husky och Mälardalen genomförde sina utställningar i oktober. Alaskan Malamute hade sina 

rasspecialer i november. Genomförda utställningar arrangerades väl med tanke på pandemin. 

Det har ansökts om utställningar för 2023 och vi fick beviljat samtliga 12 som vi önskade. Dessa 

fördelas så att alla fyra rasklubbar kommer att arrangera varsin utställning förutom samojed som har 

två. Distrikten kommer anordna var sin utställning förutom Mälardalen som har två och även Södra 

som arrangerar gamla Västras höstutställning. 



Början på 2022 så har Samojed ställt in sin utställning i februari pga. pandemin. Gävle Dala & Södra 

har genomfört varsin utställning i april. Samojed har haft en rasspecial i april.  

Medlemsansvarig 

Medlemsantalet i SPHK den 31 december 2021 uppgick till 1178 medlemmar.  Över två årsmöten 

2019 och 2020 uppgick medlemsantalet till 1086 vilket är en ökning med 92 medlemmar.  

Ekonomi 
SPHKs resultat för verksamhetsåret 2021 visar på en vinst om 70690 kronor.  

SPHK har god ekonomi. 

Styrelsen för Svenska Polarhundklubben 
 


