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Dagordning vid Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 25 maj 2019 i Kårböle 
 
1. Justering av röstlängden. 
 
2. Val av ordförande för mötet. 
 
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet. 
 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
Mötesordföranden ska justera protokollet. 
 
5. Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt. 
 
6. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 
 
7. Fastställande av dagordningen. 
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning 
redogörelse, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust. 
 
10. Rapport från rasklubbar, distrikt, tävlingssekreterare, utställningssekreterare, 

medlemsansvarig, Polarhundmästerskapet och Polardistans 

 

11.a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 

11.b Beslut om styrelsens förslag till budget 

 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut 

omsuppleanternas tjänstgöringsordning. 

 

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

 

15. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen. 

 

16. Beslut om omedelbar justering av val (p 13-16) 

 

17. Motioner 

 

18. Avslut 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben år 2018-2019 

(avser årsmöte till årsmöte) 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Anders Hörnlund, ordförande (ingår i arbetsutskottet) 

Emma Månsson, sekreterare (avsa sig uppdraget) 

Petra Dalenklint, vice ordförande (ingår i arbetsutskottet) 

Catrin Paulsson, ekonomiansvarig (ingår i arbetsutskottet) 

Anneli Jönsson, ledamot 

Melissa Hermans 

Katarina Palm Worrsjö, ledamot 

Peter Hultgren 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: Eva Lindberg ersatt av Sara Mårtensson under året 

Webbmaster: Jörgen Pålsson 

Redaktör för Polarhunden: Mia Karacs 

Från årsmötet 2018 till årsmötet 2019 har 5 styrelsemöten genomförts, varav ett 

konstituerande möte och en arbetshelg. Styrelsemötena har fungerat väl och arbetet har 

skett utifrån den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2018. Emma Månson sa 

ifrån sig uppdraget som sekreterare. Då ingen ville ta på sig uppgiften har Anders Hörnlund 

även skött sekreteraruppgiften, ingen bra lösning.  

Under arbetshelgen fick vi besök av Marlene Karlsson som på ett givande sätt pratade om 

omorganisationen och fick deltagarna att aktivt engagera sig. Jörgen Pålsson presenterade 

den nya hemsidan som webbgruppen arbetat med. Sidan ”sjösattes” under hösten. 

SPHK har bjudit styrelserepresentanter från rasklubbar och distrikt på en utbildningsdag i 

föreningsteknik. Utbildningen var i SKKs ”nya” lokaler.   

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. Syftet med 

avelsgruppen är att jobba med gemensamma frågor inom avel samt att planera för 

seminarier och avelskonferenser. 

 



 

4 
 

SPHKs Omorganisation  

Utgångspunkten under arbetshelgen var att vi ska behåller distrikten. SPHK består av olika 

öar med rasklubbar och distrikt som var och en jobbar för sig. Samtidigt finns ett outtalat 

krav att varje styrelse ska anordna aktiviteter utöver styrelsearbetet. Därför måste vi i första 

hand ändra på kulturen inom SPHK. Att förändra kulturen i en verksamhet är svårt och tar 

tid. 

För att kunna göra detta var mötet överens om att vi i första hand måste börja kommunisera 

och samarbeta över gränserna, både vertikalt och horisontellt. Detta kan illustreras i form av 

en pyramid där den grundläggande verksamheten i SPHK utgörs av anspråkslösa träffar och 

aktiviteter som arrangeras av enskilda medlemmar. Detta annonseras på hemsidan eller via 

sociala medier. Träffarna är lokala och enkla för att locka nya och eventuellt blivande 

medlemmar. Detta är en viktig rekryteringsbas för framtiden. 

Distrikten 

Aktivitetsnivån bland distrikten varierar. Flera rasklubbar har till stor del tagit över 

distriktens roll. Styrelsens uppfattning är att fler distrikt måste arrangera mer 

vinteraktiviteter för att ge medlemmarna möjligheten att träffas och aktivera sina hundar. 

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

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

draghund Sportförbundet) 

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 

fortlöpande med uppdateringar. RAS ska uppdateras varje år och rapporteras till SKK var 

femte år. Rasklubbarna ligger efter med rapporteringen.  

Meriteringsreglerna har använts under säsongen, regelverket gäller under perioden 2017-

2021. Det finns anledning att notera delar som inte fungerar inför nästa revidering. 

Planeringen för meriteringsreglerna som börjar gälla 2022 – 2026 har påbörjats under 

hösten och en tidsplan är upprättad. 

Rasklubbarna har fått i uppdrag att titta på om meriteringarna svarar upp mot 

rasstandarden. De ska motivera och redovisa sina synpunkter. 

WSA 

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

arrangera ”inofficiellt” världsmästerskap för registrerade polarhundar med FCI stamtavla. 
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Vid WSAs mästerskap 2019 i Heidmüle, Tyskland deltog Marie Israelsson och Irene Ax. SPHK 

ansökte om pengar ur SKKs landslagsfond, vilket beviljades.  

Domarkonferens 

Styrelsen har beslutat att ansöka om exteriördomarkonferens 202?. 

Meriteringsdomare 

Totalt finns i dag 17 meriteringsdomare, varav några aldrig har haft ett domaruppdrag  

Stockholms hundmässa 2018 

På Stockholms hundmässa representerades SPHK av de fyra rasklubbarna i en gemensam 

monter. Am, grl och sh deltog i SBKs rasparad med anledning av deras 100 års jubileum 

Rasmontern fick hederspris 

Polarhundmästerskapet 2019 

Polarhundmästerskapet i sprint och medeldistans arrangerades i Åsarna av Nedre Norra. Till 

deltagarnas glädje kunde åter en mycket populär arena användas.  Totalt deltog 35 RNB 

spann, varav 8 B hundar och 27 C hundar. 

Polardistans 2019 

Polardistans genomfördes för 19e året i rad. Till start kom totalt 43 spann, från 12 nationer. 

(PD 300 – 4 C-spann och 1 B-spann, Pulka 300 – 2 spann, PD 160 – 26 C-spann och 6 B-spann, 

Pulka 160 – 4 spann). Polardistans hemsida har under året fått ett likadant utseende som 

SPHKs hemsida. Tracking och Resultatredovisningen i K2 fungerade bra.      

Årsmöte 

Årsmötet 2018 genomfördes den 10 maj i samband med Mälardalens utställning i Ånnaboda. 

Tidningen Polarhunden 

Klubbtidningen Polarhunden har utkommit med fem nummer under året. Tidningen är en 

viktig informationskälla. Tidningen/äldre nummer finns på SPHKs hemsida. Under januari och 

februari har SPHK i en enkätundersökning tittat på om vi ska behålla pappersformatet eller 

om vi helt ska gå över till ett digitalt format. Antal svar 80 av ca 1259 medlemmar. 

Medlemsantal 

Medlemsantalet i SPHK uppgår till 1259 vilket är en minskning. Det är distrikt och rasklubbar 
som ska erbjuda alla medlemmar en positiv och intresseväckande verksamhet som leder till 
att ännu fler vill bli medlemmar i SPHK. En stark förening är levande, full med aktiviteter där 
rasklubbar och distrikt bör vara en mötesplats för gemensamma intressen. 
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Ekonomi 
SPHKs resultat för verksamhetsåret 2018 visar på en vinst om 72200 kronor. SPHK har god 

ekonomi. 

Styrelsen 
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Verksamhetsplan 2019-2020 (årsmöte till årsmöte) 

SPHKs huvuduppgift är att slå vakt om och utveckla de fyra polara raserna i Sverige enligt 

våra stadgar och uppdrag från SKK. 

För att fullgöra uppdraget är vi organiserade i fyra rasklubbar och sex distrikt, varav Västra är 

vilande. Rasklubbarna har det direkta ansvaret för respektive ras. Distrikten ansvarar för 

medlemsaktiviteter i respektive geografiska område. 

Rasklubbar 

 Uppföljning av RAS ska ske i enlighet med SKKs och SPHKs riktlinjer. 

 Rasklubbarna uppmanas lämna in förslag till aktivitetsplan senast 1 augusti. 

 Vi ska uppmana rasklubbarna att söka pengar ur aktivitetsfonden för att stimulera till 

rasspecifika frågor. 

 Vi ska uppmana rasklubbarna att söka utbildningar inom SKK. 

 Vi ska uppmuntra rasklubbarna (avelsgruppen) att samverka i avelsfrågor och planera 

för seminarier och avelskonferens. 

 Rasklubbarna uppmanas att påbörja arbetet med utvärdering och justering av 

nuvarande meriteringsregler. 

Distrikt 

Det är en prioriterad uppgift för SPHK att säkerställa en hög aktivitetsnivå i samtliga distrikt. 

 Distrikten ska sträva efter att arrangera träffar/tävlingar på snö med möjlighet att 

meritera samtliga registrerade polarhundar. 

 Distrikten ska sträva efter att arrangera officiell utställning för de fyra registrerade 

polarhundraser som är medlemmar i SPHK. 

 Distrikten ska sträva efter att skapa aktiviteter för medlemmar som inte är specifikt 

dragintresserade/tävlingsinriktade.  

 Distrikten uppmanas att lämna in förslag till aktivitetsplan senast 1 augusti. 

 Vi ska uppmana distrikten att söka pengar ur aktivitetsfonden och SDSF (för 

ungdomsaktiviteter). 

 Vi ska uppmana distrikten att söka utbildningar via SDSF och SKK 

 Som medlem i SDSF bör distrikten prioritera att delta på SDSFs årsstämma. 

Gemensamt 

 Vi ska fortsätta diskutera och utveckla samarbetet för att anordna prov, utställningar 

samt tävlingar som prövar de polara hundarnas egenskaper i enlighet med SKKs 

bestämmelser. 

 Inom ramen för SPHK ska Polarhundmästerskapet och Polardistans arrangeras. 

 Vi ska kontakta Svensk Hundungdom och informera om våra polara raser. 

 Vi ska behandla frågan om ett medlemskap i WSA och SDSF gagnar SPHK. 
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 Vi ska genomföra en arbetshelg i augusti/september 2019 på Broby gård i Märsta. Till 

arbetshelgen inbjuds ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen, representanter för 

samtliga distrikt, avelsgruppen samt ett antal nyckelpersoner i föreningen. 

 

Styrelsen 
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Rapport från Rasklubbar 

Verksamhetsberättelse 2018 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky 
 
Allmänt 
 
Styrelsen har under 2018 bestått av: 
Ordförande: Ylwa Malmberg 
Vice ordförande: Lotta Antoniuson 
Sekreterare: Agneta Nilsson Hörnlund 
Kassör: Jenny Larsson 
Ledamot: Maria Pålsson 
1:e ersättare: Eva-Maria Taavo 
2:e ersättare: Linda Nordlund 
 
Utställningssekreterare har varit Marita Pettersson 
Meriteringssekreterare har varit Andreas Sande. 
 
Firmatecknare har varit Jenny Larsson och Ylwa Malmberg. 
 
Under 2018 har klubben haft 586 registrerade medlemmar, vilket är en minskning från 
föregående år då antalet medlemmar var 621. Vi är den största rasklubben inom SPHK.  
 
Årsmötet 2018 hölls i Särna den 4 mars och årsmötet 2019 hålls den 9 februari i samband 
med Nornäsdraget. Från föregående årsmöte har styrelsen haft 8 protokollförda 
styrelsemöten och en arbetshelg. 
 
Ylwa Malmberg har varit klubbens representant på SPHKs styrelsemöten. 
 
Rasklubbens officiella utställning/rasspecial anordnades i samband med SPHK Mälardalens 
utställning i Eskilstuna den 6 oktober 2018.  
 
Inget Rasmästerskap genomfördes. 
 
Siberian Husky cupen hade ingen utdelning då vi saknar dragansvarig som kan hantera detta.  
 
Rasklubben fanns representerade på Stockholm Hundmässa 2018. Representanter för 
rasklubben var Elin och Krister Matsson. Rasklubben deltog även i SBK:s jubileumsparad 
under mässan representanter var Ylwa Malmberg, Runa Jacobsson och Charlie Lundgren. 
 
Ny hemsidan har lanserats. Rasklubben finns på Facebook som ett informationsforum (ej för 
diskussion). 
 
I övrigt har styrelsen arbetat med diverse rasfrågor.  
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Avelsrådet 
Avelsrådet arbetar med en revidering av RAS. Lotta Antoniusson är sammankallande i rådet. 
Lotta har gått en distans utbildning på 15 veckor hos SKK inom avel och genetik, och kommer 
att gå en fortsättning en helg i mars.  
Revideringen inom RAS fortsätter.  
 
Ekonomisk redogörelse och liten rapport om klubbshopen  
Året 2018 har klubben inte haft några anmärkningsvärda händelser i ekonomin och klubben 
går med vinst i år.  
 
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 
Eskilstuna med endast utställning och inga andra event runt omkring slutade med en mindre 
vinst på 3200kr för klubben.  
 
Nu när året slutar så ligger klubbens kassa på 32681kr. 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 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 2018 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 i alla fall 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 

SPHKs rasklubb för samojed - ingen rapport inlämnad 

SPHKs rasklubb för alaskan malamut - ingen rapport inlämnad 

SPHKs rasklubb för grönlandshund – ingen rapport inlämnad 
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Rapport från distrikt 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse SPHK Övre Norra år 2018 

 

 

 

Funktion och namn på personer i styrelsen:   

 

          Helen Söderström ordförande  

Elisabeth Lönnberg vice ordförande  

Sofia Brännström kassör  

Boel Malmström sekreterare  

Eva Nätteldal ledamot  

Lene Krewer ledamot  

Sara Mårtensson ledamot  

Emma Marklund ledamot  

Petter Larsson suppleant 

Revisor Frank Ouchterlony 

Eva Nätteldal webbansvarig  

Eva Nätteldal utställningsansvarig  

Sara Mårtensson assisterande utställningsansvarig  

 
  
 

 Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen haft nio styrelsemöten inklusive års-

mötet, konstituerande möte samt en arbetsdag med fysisk närvaro. Styrelsemö-

tena har i övrigt genomförts via grupptelefoni. 
 

 Styrelsen hade en arbetsdag den 6 maj i Piteå där man planerade för det kom-

mande verksamhetsåret. 
 

 Den 25 juni var det en organiserad ringträning i Luleå, dit en handfull  

intresserade ekipage kom som tränade utställning i strålande sol och plus 20 

grader.  
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 Ytterligare en utställningsträning arrangerades i Piteå en vecka senare med samma 
intresseanslutning.  
 

 Söndagen den 15 juli arrangerade SPHK Övre Norra en Polarhundutställning i 
Böle/Piteå. Solen sken från klarblå himmel och det var riktig högsommarvärme. 
Sammanlagt var 101 hundar anmälda från samtliga fyra polara raser vilket 
resulterade i att klubben var tvungen att anlita två domare. Enklare förtäring fanns 
att köpa på plats, fika, kaffe/te, dricka och hamburgare. Även denna gång erbjöds 
camping på plats. Ett tiotal anmälda utställningsdeltagare valde detta alternativ. På 
kvällen före utställningsdagen var det gemensam grillafton för de som ville där var 
och en tog med sig sin egen mat/dricka. Klubben stod för att tända grillen. 

 

 Under SPHK:s arbetshelg i augusti representerade Sofia Wallin SPHK Övre Norra.  
 

 Helgen den 20-21 oktober anordnades återigen en barmarksträff vid Aldersjön i 
Bodens kommun med gemensam draghundkörning och samkväm. Blandade 
banlängder från 5 km till 18 km. Vädret bjöd på uppehåll och sol men något varmt för 
de polara raserna. Träffen dominerades av polarhundar, samtliga fyra polarhundraser 
närvarade, men även andra hundraser var representerade. Uppskattningsvis deltog 
närmare 30 personer varav 12 personer sov över i tält och husvagn. Syftet med 
dragträffen var en trivselträff för alla, ung som äldre, nybörjare som rutinerade förare 
kring ett gemensamt intresse draghund.  

Styrelsen för SPHK Övre Norra 
 

SPHK Nedre Norra – Ingen rapport inlämnad 

SPHK Mälardalen – Ingen rapport inlämnad 

SPHK Gävle Dala – Ingen rapport inlämnad 

SPHK Västra - Sedan ett år ligger SPHKs västra distrikt i vila och hanteras av SPHK. 

Utställningen i Vårgårda genomförs genom SPHK av Anna Klang. Licenser till medlemmar 

som bor i västra distriktet löser tävlingslicenser via SPHK. 

SPHK Södra – Ingen rapport inlämnad 

Rapport från utställningssekreterare – Ingen rapport inlämnad 

Rapport från meriteringssekreterare 2019 

 

Under säsongen visste jag att GRL och SH skulle byta personer som hade hand om deras jobb 

och fick snabbt kontakt med dem. Däremot försökte jag flera gånger få kontakt med AM 

sekreterare och det visade sig att de sedan bytt person även där utan att meddela någon av 

oss, det var lite synd. 
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Väl igång har det varit lite upplärning av nya och därmed jobbar jag nu på en lathund för 

detta så det ska bli enklare i framtiden om man byter personer. Men viktigt är ju att det är 

en väl insatt person som sitter med detta, vilket det verkar vara på dessa tre nya.  

Jag arbetar även på en lathund för hur man fyller i meriteringsblanketten både på svenska 

och engelska så hoppas vi det kan underlätta främst för våra utländska deltagare. 

Vissa tävlingar har dragit ut lite på tiden främst Polardistans och detta beror mycket på att 

stamtavlorna inte tas in med anmälan och skickas in till mig och vidare till SKK så dessa finns 

registrerade innan start. Skulle man göra detta skulle det underlätta otroligt mycket för både 

rasklubbarna och för mig sedan samt som vi tror även för arrangör.  

Något som jag upplever kan bli bättre i övrigt är att utöver att jag vill ha en rapport innan 

säsongen börjar vilka tillfällen som är meriterande för respektive ras (vilket jag fick denna 

säsong) så skulle jag vilja att arrangören som fått meritering kontaktar respektive rasklubb 

eller meriteringssekreterare och meddelar om det inte blev någon meritering på den rasen 

så vi vet att vi kan stryka av det tillfället. Nu sitter både jag och rasklubbarnas 

meriteringssekreterare ibland och väntar på att det ev ska komma från något tillfälle men 

inget vet säkert.  

Jag vill alltså också ha meddelade om ev inställda provtillfällen eller tillfällen där det inte 

kom någon och därför inte blir någon rapport, så jag vet att inget tillfälle missas.  

 

I övrigt har vi fått till en bra kontakt mellan rasklubbarnas meriteringssekreterare och mig så 

det har fungerat riktigt bra främst för att vara år 1 för dem alla. Jag hoppas de sitter kvar ett 

bra tag till.  

Alla resultat är i skrivande stund inte rapporterade ännu.  

 

/ Linda – SPHK´s meriteringssekreterare  

Linköping 12/5-2019 

Rapport från medlemsansvarig 

Under året var funktionen vakant under en tid, därefter har Sara Mårtensson tagit över som 

medlemsansvarig. Sara sätter sig in i uppgiften och har deltagit på ett styrelsemöte. För att 

bli medlem i SPHK kontaktar man SKK medlemsavdelning. 

Rapport från Polarhundmästerskapet 

Se tidigare rapport 

Polardistans 2019 

Arbetet med firandet av ”Polardistans 20 år” kommer att påbörjas efter årsmötet. 
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Verksamhetsplan 2019-2020 (årsmöte till årsmöte)  

SPHKs huvuduppgift är att slå vakt om och utveckla de fyra polara raserna i Sverige enligt 

våra stadgar och uppdrag från SKK. 

För att fullgöra uppdraget är vi organiserade i fyra rasklubbar och sex distrikt, varav Västra är 

vilande. Rasklubbarna har det direkta ansvaret för respektive ras. Distrikten ansvarar för 

medlemsaktiviteter i respektive geografiska område. 

Rasklubbar 

 Uppföljning av RAS ska ske i enlighet med SKKs och SPHKs riktlinjer. 

 Rasklubbarna uppmanas lämna in förslag till aktivitetsplan senast 1 augusti. 

 Vi ska uppmana rasklubbarna att söka pengar ur aktivitetsfonden för att stimulera till 

rasspecifika frågor. 

 Vi ska uppmana rasklubbarna att söka utbildningar inom SKK. 

 Vi ska uppmuntra rasklubbarna (avelsgruppen) att samverka i avelsfrågor och planera 

för seminarier och avelskonferens. 

 Rasklubbarna uppmanas att påbörja arbetet med utvärdering och justering av 

nuvarande meriteringsregler. 

Distrikt 

Det är en prioriterad uppgift för SPHK att säkerställa en hög aktivitetsnivå i samtliga distrikt. 

 Distrikten ska sträva efter att arrangera träffar/tävlingar på snö med möjlighet att 

meritera samtliga registrerade polarhundar. 

 Distrikten ska sträva efter att arrangera officiell utställning för de fyra registrerade 

polarhundraser som är medlemmar i SPHK. 

 Distrikten ska sträva efter att skapa aktiviteter för medlemmar som inte är specifikt 

dragintresserade/tävlingsinriktade.  

 Distrikten uppmanas att lämna in förslag till aktivitetsplan senast 1 augusti. 

 Vi ska uppmana distrikten att söka pengar ur aktivitetsfonden och SDSF (för 

ungdomsaktiviteter). 

 Vi ska uppmana distrikten att söka utbildningar via SDSF och SKK 

 Som medlem i SDSF bör distrikten prioritera att delta på SDSFs årsstämma. 

Gemensamt 

 Vi ska fortsätta diskutera och utveckla samarbetet för att anordna prov, utställningar 

samt tävlingar som prövar de polara hundarnas egenskaper i enlighet med SKKs 

bestämmelser. 

 Inom ramen för SPHK ska Polarhundmästerskapet och Polardistans arrangeras. 

 Vi ska kontakta Svensk Hundungdom och informera om våra polara raser. 

 Vi ska behandla frågan om ett medlemskap i WSA och SDSF gagnar SPHK. 
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 Vi ska genomföra en arbetshelg i augusti/september 2019 på Broby gård i Märsta. Till 

arbetshelgen inbjuds ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen, representanter för 

samtliga distrikt, avelsgruppen samt ett antal nyckelpersoner i föreningen. 

 

Styrelsen 

 

Motion från Nedre Norra 

Åsarna som fast plats för Polarhundmästerskapen 

Åsarna har under de år som tävlingar körts där fått bra omdömen från de tävlande Som 

arrangör har det varit enkelt att arrangera eftersom tävlingen körs på pistade spår som sköts 

av Åsarna IK Du kommer som arrangör dit och skyltar banorna och fixar mål och startområde  

Fördelen med banorna är att både sprint och medeldistans kan vara på samma ställe och 

tävla  

Det är även bra med boende i och omkring Åsarna 

Åsarna ligger geografiskt bra till för tävlande både från södra och norra delarna av Sverige 

Tanken från Nedre Norra är att olika distrikt enskilt eller i samarbete arrangerar tävlingen i 

Åsarna 

SPHK Nedre Norra föreslår  

Att Åsarna blir fast plats för Polarhundmästerskapen 

Att vilket distrikt som helst eller ihop med annat distrikt arrangerar 

Att det på SPHK:s arbetshelg fastställs vilket/vilka distrikt som arrangerar tävlingen 

Att tävlingen körs som öppen tävling för att kunna gå ihop ekonomiskt 

Alf Hallén  

Årsmötet för (Svenska Polarhundklubben) SPHK Nedre Norra antog motionen som sin egen 

vid årsmötet den 13/4 2019 

 

 

 
 

 

 


