
35% 

16% 

49% 

Totalt dragprov 2012 
105 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Ej godkänt
(ink NAS/NAF)

25% 

22% 53% 

DP10 2012  
32 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Icke godkänt
(ink NAS/NAF)

82% 

0% 18% 

DP60 2012 
34 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Ej godkänt (ink
NAS/NAF)

48% 

23% 

29% 

Totalt dragprov 2013 
48 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Ej godkänt
(ink NAS/NAF)

25% 

25% 

50% 

DP10 2013  
12 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Icke godkänt
(ink NAS/NAF)

53% 26% 

21% 

DP60 2013 
19 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Ej godkänt
(ink NAS/NAF)

Årsmöte, Ljungdalen 2014 

  

Rapport från meriteringssekreterare    

 

Alaskan malamuteägare har deltagit på 6 meriteringstillfällen i vinter 2013. På dessa meriteringar har det totalt  

startat 48 st spann i någon form av dragprov på snö.  48 % av dessa fick tilldelat 1:a pris. 23% fick ett 2:a pris och 29% 

fick inte en godkänt meritering. Några spann har även brutit.  Nedan följer statistik ifrån dragproven säsong 2013 

samt jämförelse från säsongen innan (2012). Antalet starter har minskat med ca 55% ifrån säsongen innan. 

Man kan dock se att antalet godkända prov har blivit fler. Största ökningen i godkända prov är på DP 100+ 

 

 

 

 

 



0% 

26% 

74% 

DP100+ 2012 
39 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Ej godkänt
(ink NAS/NAF)

59% 18% 

23% 

DP100+ 2013 
17 startande spann 

1:a pris

2:a pris

Ej godkänt
(ink NAS/NAF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Närmare statistik är under bearbetning och uppdatering. Så ny statistik ifrån de närmsta säsongerna kommer snart 

att kunna ses på hemsidan. 

Reviderade riktlinjer för anordning av meritering som tidigare i höstats bearbetats av SPHK’s tävlingsekreterare 

tillsammans med meriteringssekreterare ifrån respektive klubb har skickats ut till alla rasklubbar samt SPHK central. 

 

Tidigare denna säsong har två dragprov för alaskan malamute ställts in på grund av snö brist. Ett av dessa 

arrangemang var Snöträffen (klubbens arrangemang) samt Västras vinterrace i Lekvattnet. 

Under kommande säsong kommer de preliminärt att finnas 7 tillfällen att delta vid ett meriteringstillfälle enligt 

hemsidan.  

Dessa är:    

  Malamuteveckan 3-9 feb.DP 10 DP 60 

  Nornäsdraget 15 -16 feb. DP 10, 60 

  Rysssjö Open, 15-16 februari,  DP 10 

  Draghunds SM  21-22 februari DP 10, 60 

   Polardistans 3-9 mars DP 100+ 

  Snöträff Sulviken 15-16 mars DP 10 

   Beaver Trap Trail 20-23 mars DP 100+ 

 

Det vill säga 5 st DP 10; 3 st DP60 och 2 st DP100+  

 

För att få delta på ett meriteringstillfälle måste man som förare ha grönt kort och licens. Licensen löser man genom 

sitt SPHKs distrikt. Den kostar 150:- och är en försäkring som gäller vid all aktivitet med din hund – även träning. 

Grönt kort är en utbildning som man går – antingen på distans mot Svenska draghundsportförbundet, SPHKs distrikt 

eller rasklubb eller annan draghundklubb. Även om DU kanske inte tänkt köra din hund till kommande säsong på 

något prov/test eller så uppmanar vi dem som inte har licens att skaffa sig detta! Grönt kort är inte bara en 

utbildning i hur du ”kör hund” utan även lite hundsjukvård, lite regler och annat matnyttigt som man kan ha 

användning för! 

Har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er! Våra kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida. 

 

 

Michelle Ohlsson, meriteringssekreterare  

Ninni Hjortvall, biträdande meriteringssekreterare 

Järpen 20/1 -2014 

 


