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Reportern: Nu har du verkligen 
h f å di id ll h ?haft turen på din sida, eller hur?

Ingemar Stenmark: Javisst har g
jag haft tur, och det konstiga är 
att ju mer jag tränar, desto mer 

tur har jagtur har jag.



Är det för lätt att få ett första pris?Är det för lätt att få ett första pris?



Vad har vi för förutsättningar?



Boende länBoende län

• 15% av Sveriges befolkning bor i Gävleborg, 
Dalarna, Västernorrland, Jämtland, 
Västerbotten eller Norrbotten

• 85% bor i ”övriga” Sverige• 85% bor i  övriga  Sverige



SPHK MedlemsantalSPHK Medlemsantal
Ö N 120• Övre Norra 120

• Nedre Norra 270
• Gävle‐Dala 178Gävle Dala 178
• Mälardalen 267
• Västra  221
• Södra 240
• Utland 45
• Total 1341

56% dl hö till• 56% av medlemmarna hör till 
distrikt söder om Dalälven. 



15% av Sveriges15% av Sveriges 
befolkning delar på 
den här ytan Vad säger det oss om 

träningsmöjligheter iträningsmöjligheter i 
form av vägar och 
platser?

85% av Sveriges 
befolkning trängs på 
den här ytan



SysselsättningSysselsättning

• 46% av Sveriges befolkning arbetar heltid
• 12% arbetar deltid12% arbetar deltid
• 6% är egna företagare
• 12% studerar
• 29% gör ”något annat”29% gör  något annat



SysselsättningSysselsättning

• Vad säger det om våra träningsmöjligheter i 
form av tid?



ÄndamålÄndamål

• Rasklubbens ändamål är att verka för ett ökat 
intresse och en ökad kunskap om rasen och p
att vara ett samlande organ för alla som är 
intresserade av rasen siberian huskyintresserade av rasen siberian husky.



MålMål



Uppfyller vi målen?Uppfyller vi målen?

• Vad är bäst?
• Att verka för många startande på våraAtt verka för många startande på våra 
tävlingar?

EllEller
• Få fram färre hundar i statistiken genom att g
försvåra provtillfällena?



Uppfyller vi målen?Uppfyller vi målen?

• Vilket av dessa alternativ plockar fram flest 
hundar och flest aktiva?

• Vilket av dessa två alternativ ger bredast 
avelsbas?avelsbas?

• Får vi bättre hundar genom att göra det svårare?
Eller….
• Kommer det bara visa vilka som har möjlighet till j g
den träning som krävs i form av tid och vägar?



MålsättningMålsättning

• Vi har en arbetande ras målet måste vara att 
få fram fler arbetande hundar.

• Målet måste vara att rekrytera och skapa en 
bredd inom rasenbredd inom rasen. 

• Grundläggande för att vi ska ha en god 
avelsbas.



MålsättningMålsättning

• Mål, fler testa sina hundar
• Ju fler starter, desto mer meriteradeJu fler starter, desto mer meriterade
• Ju fler meriterade, desto fler SE (polar)CH



Hur ser det ut egentligen?



FördelningFördelning
2007‐20142007 2014

38%
45%

17%

1a pris 2a pris Ej godkänd



Att vara förberedd?



Nedbrytning av första prisNedbrytning av första pris



Reportern: Nu har du verkligen 
h f å di id ll h ?haft turen på din sida, eller hur?
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jag haft tur, och det konstiga är 
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Statistiken i förslaget om nya 
meriteringsregler

• Bygger bara på de som verkligen lyckats 
erhålla en merit vid ett provtillfälle.p

• Den tar inte hänsyn till alla som deltagit på ett 
provtillfällen men inte lyckats få en meritprovtillfällen men inte lyckats få en merit.

• Den tar inte heller hänsyn till de, vilket är de 
flesta individer, som aldrig deltagit på ett 
provtillfälle.provtillfälle. 



Var finns konkurrensen?



Fördelning startande spannFördelning startande spann
Lång 8S

Lång ÖS Lång PD
Flest 
starter

Sprint 4S
Medel ÖS

6%

Medel PD
10%

Lång 8S
2%

2% 3%

36%
Medel 6S

7%

6%

Sprint 8S
7%

Sprint ÖS
1%

Sprint 6S
26%

70% av starterna sker i sprint idag!p g
Vad är anledning att så få kör medel eller långdistans?

PD = Polardistans



Fördelning startande hundarFördelning startande hundar
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Deltagit meriteringstillfälleDeltagit meriteringstillfälle

• 4.320 hundar har registrerat 2007 till augusti 
2014

• 1.157 hundar med svenskt 
registreringsnummer har deltagit på provregistreringsnummer har deltagit på prov 
under 2007 till 2014

• OBS! Hundarna som deltagit är födda från 
19991999



Är hunden verkligen en bättre hund 
för att den tagit en merit i mer än 

en disciplin?en disciplin?



Rasklubben ska arbeta förRasklubben ska arbeta för 
slädhunden siberian huskyy



Fördelning championatFördelning championat
SE VCH LP
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Om vi tittar till helheten istället?



Fördelning championatFördelning championat
SE (polar)CHSE UCHSE (polar)CH

3% 1% Annan titel
2%

Ej titelEj titel
94%



Vad säger att det ska finnas lika mångaVad säger att det ska finnas lika många 
polarhundchampions som 
utställningschampion?



Vad säger det om vår ras när vi har fler 
SE (polar)CH än SE UCH?SE (polar)CH än SE UCH?



Visar inte detta egentligen på att viVisar inte detta egentligen på att vi 
delvis har lyckats i ändamålet i vår 

stadga?



Facts and thoughtsFacts and thoughts
• Vå t l k b å tt tli h d i tt k håll• Vårt regelverk bygger på att samtliga hundar i ett spann kan erhålla 

merit
• En naturlig följd är fler hundar med bruksmerit än utställningsmerit. 

Ä• Är det inte önskvärt att en arbetande ras har fler brukschampions 
än utställningschampions?

• I praktiken är det max 16 hundar per år som kan bli SE UCH baserat p p
på att ett cert på SPHK samt beräknat på 8 SPHK‐utställningar

• På våra dragprov har alla startande möjlighet till första pris. Ytterst 
ovanligt att detta sker. g

• Den som är tränad  och väl förberedd har goda chanser till första 
pris men det krävs enormt mycket förberedelser och träning för 
detta, oavsett distans. ,



Facts and thoughtsFacts and thoughts
Håll i å tt if å ätt dt k i å t d tt• Håller vi på att ifrågasätta grundtanken i vår stadga om att 
det är en arbetande ras. Hela tanken med att rasen ska 
meriteras i spann. Vill vi hellre få fram fler 
utställningschampions än polarhundchampions, vad är 
tanken? 

• Omman är rädd för titelfixering riskerar vi då inte att flerOm man är rädd för titelfixering riskerar vi då inte att fler 
söker sig utom landets gränser om de vill fortsätta med 
rasen. Titta bara på antalen NO UCH och C.I.B som inte 
kräver bruksmeritkräver bruksmerit. 

• Vad är en rimlig andel SE (polar)CH samt SE UCH. Är det 
verkligen för högt med ett snitt på  3% SE (polar)CH i 
förhållande till antalet registrerade hundar 2007‐2014 ytd. 



Facts and thoughtsFacts and thoughts

• Snävar vi in avelsurvalet genom att försvåra? 
• Skrämmer vi bort folk från våra prov?Skrämmer vi bort folk från våra prov?
• Kommer vi att tappa uppfödare och aktiva?
• Varför dämpa den ras inom SPHK som har bäst 
utveckling vad gäller deltagande på SPHKs g g g p
aktiviteter. 



Vad göra?Vad göra?

Ä d i i l d ll id h• Ändra inte i reglerna vad gäller tider och 
championat!

• …..dock, statistik på hur många gånger det 
skett att långdistans tävling ej blivit g g j
meriterade. Samma problem finns inom 8‐
spann sprint. För att inte tala om öppenklass p p pp
sprint. 

• Det finns ett stort värde av att ha jämförbar• Det finns ett stort värde av att ha jämförbar 
statistik bakåt.



Vad göra?Vad göra?

Ö• Öppna upp omeriterande klasser linkörning, 
pulka och 2‐spann släde mm. Det är vi som 
rasklubb som låst oss vid meritering men vi måste 
bjuda in de som har få hundar eller är nya i rasen.j y

• Ju fler aktiva, ju fler hundar som visar sig i spåren, 
desto fler hundar som syns för avelsurvaletdesto fler hundar som syns för avelsurvalet. 

• Ju fler hundar som prövas på snö desto bättre. 
Gö d k iGör det attraktivare…….



Vad göra?Vad göra?
E b dd i ä b Vå t tö t bl h it• En bredd inom rasen är bra. Vårt största problem har varit 
inavelsgrad. Våga öppna ögonen och titta på annat än 
”bara” meriter. 

• Det är rasklubben som ställer kompassen. Visa genom 
aktiviteter att det är okej att dyka upp och vara med trots 
att man inte kan meritera sigatt man inte kan meritera sig. 

• En merit är en sak men det finns inget som säger att den 
bästa hunden är den med flest titlar. Du som uppfödare bär 

t d d l å h d ilk t ftansvaret vad du avlar på och med vilket syfte. 
• Vi kommer alla ha olika mål och möjligheter, respektera 

det. Istället för att begränsa och snäva in, se värdet idet. Istället för att begränsa och snäva in, se värdet i 
bredden istället.



Tack för att ni lyssnat!Tack för att ni lyssnat!


