
Rapport från Tävlingssekreteraren 2015 – gällande säsongen 2014/2015 

Riktlinjer för meritering inom SPHK.  Detta är ett levande dokument som bör ses över innan 

och efter varje säsong, vilket även har gjorts under säsongen 2014/2015.  Jag vill än en gång 

också uppmana alla arrangörer av meriteringstillfällen att noggrant läsa igenom och följa 

dessa riktlinjer. Det är rasklubbarnas ansvar att de arrangörer som ni lägger ut era 

meriteringstillfällen till är bekante med och följer dessa riktlinjer! Särskild viktigt om 

meriteringar läggs på tävlingar utanför SPHKs egen verksamhet. 

Arbetet i Gruppen för översyn av meriteringsregelverket 2017-2021 fortlöper. Hösten 2014 

hade vi en arbetshelg i Åre vart alla rasklubbarna deltog med varje 2 representanter. Jan-

Olof Högström deltog som SPHKs representant och sammankallande för gruppen, även jag 

deltog i kraft av min roll som SPHKs tävlingssekreterare. Hela regelverket genomarbetades 

och alla rasklubbarnas förslag genomdiskuterades och sammanställdes. Resultatet från 

helgens diskussioner skrevs ihop och gick åter ut på remiss till rasklubbarna. Medlemmarna 

har under säsongen getts möjlighet att diskutera remissen på träffar, meriteringar och andra 

sammankomster. Rasklubbarnas remiss svar inkom till Jan-Olof Högström under vecka 

13,2015. Slutligen har ännu en version av förslaget sammanställts och det som är kvar att 

göra under 2015 är de sista justeringar som ska färdigställas innan förslaget går in till SKK.  

 

Inrapporteringarna till SKK har även i år gått trögt! Allting var inskickat till SKK i tid, men en 

hel del kom först till mig sista veckan innan tidsfristen: den 1 maj (och först efter att jag hade 

kontaktat rasklubbarna och efterlyst de sista meriterings rapporter). Det stora problemet är 

fortfarande att det tar för lång tid att få alla meriteringspapper och stamtavlor igenom det 

administrativa system från tävlingarnas sekretariat via rasklubbarnas meriteringssekreterare 

och slutligen till SPHK:s  tävlingssekreterare, som skickar in till SKK. Brist på läsbara 

utländska stamtavlor ställer också fortfarande till på våra tävlingar. Det finns klara och 

tydliga reglar för hur pappershanteringen ska gå och det finns även tidsgränser för när de 

olika involverade aktörer ska ha skickat in/vidare, men jag upplever att folk inte respekterar 

våra riktlinjer och vill därmed uppmana rasklubbarna att tänka sig noggrant för till vilka 

arrangörer man lägger ut sina meriteringar. Det finns även en klar regel om, att nummerlapp 

inte ska utlämnas till föraren om inte meriteringsblankett och kopior på alla stamtavlor på 

utländska hundar är inlämnad i sekretariatet innan start, men även detta praktiseras inte i 

dagsläget på våra meriteringar och ställer ofta till i efterhand.  Alla inom organisationen 

måste sträva efter att följa våra egna riktlinjer – gäller förare, arrangörer, rasklubbar och 

meriteringsdomare. 

 

Under säsongen 2014/2015 har det rapporterats in följande meriteringar:  

 Siberian Husky DP20+ Nornäs 

 Siberian Husky DP20+ Orsa 

 Siberian Husky DP20+ Norråker 

 Siberian Husky DP250+ Strömsund 

 Siberian Husky DP20+ Särna 

 Samojed DPBM1/DPBM2 

(barmark) Västerås 

 Samojed DP20+ Nornäs 

 Samojed DP20+ Orsa 

 Samojed DP10 & DP60 Hamra 

 Samojed DP10 & DP60 Furudal 



 Samojed DP100+ Särna 

 Samojeder med erhållit PDP titel 

2015 

 Alaskan Malamute DP10 Nornäs 

 Alaskan Malamute DP10 & DP60 

Sörsjön 

 Alaskan Malamute DP10 & DP60 

Hamra 

 Alaskan Malamute DP60 Åre 

 Alaskan Malamute DP10 & DP60 

Nornäs  

 Alaskan Malamute DP100+ Särna 

 Grönlandshund DP10 Nornäs 

 Grönlandshund DP10 & DP60 

Hamra 

 Grönlandshund DP100+ Särna 

 

Nytt för denna säsong var att SKK hade pålagd SPHK att det på alla officiella meriteringar skal 

finnas en ansvarig meriteringsdomare. Annars kan inte resultaten bli officiella och 

registrerats på SKKs hunddata.  Alla genomförda meriteringar har genomförds med av SKK 

godkänt meriteringsdomare.  

 

SPHK har under 2014/2015 genomförd utbildning av totalt 10 meriteringsdomare vid två 

olika tillfällen. Godkända meriteringsdomare i SPHK är i dagsläget: Freddie Åkerlind, Anders 

Ryttinger, Alf Hallén, Ninni Hjortvall, Lisbeth Brax Olofsson, Evert Larsson, Karina Andreasen, 

Linda Almquist, Anna Palmblad och Michael Berglöf. 

 

Jag har vid ett flertal tillfällen efterlyst en efterträdare eller en ”assisterande” 

tävlingssekreterare.  Än en gång vill jag påpeka att om jag fortsatt ska sitta på detta uppdrag 

i klubben så vill jag gärna ha hjälp. Finns det någon medlemmar som kan tänka sig mer insikt 

i denna del av klubbens verksamhet så vänligen kontakta SPHKs central styrelse. 

 

Järpen 2015-05-17 

 

 

 

Karina Andreasen 

Tävlingssekreterare SPHK 

 

 

 

 

 

 

 

 


