
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

Svenska Polarhundklubbens rasklubb för Alaskan Malamute avger följande verksamhetsberättelse 

för verksamhetsåret 2019. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:                          Karina Andreasen 

Vice ordförande:                    Jimmie Ekholm 

Sekreterare:                         Therese Zetterlund Iwefors 

Kassör:                                Lisa Lithammer 

Ledamot:                          Ida Pettersson 

Suppleant:                            Amanda Vikner 

Suppleant:                           Göran Dernebo 

 

Övriga funktionärer: 

 

Meriteringssekreterare:          Lisa Lithammer 

Utställningar:                         Styrelsen med stöttning av Jennie Kraft Hult 

Valberedning:                         Ida Andersson och Anders Bergvall 

Webbredaktör:                        Ida Pettersson (februari - augusti). Irene Hansen (augusti - tills vidare) 

Valpstatistik:   Petra Hultgren 

 

 

Medlemmar  

Antal medlemmar i klubben har under året varit ungefär detsamma, vid årets slut hade klubben 

296st medlemmar, att jämföra med 297 vid slutet av 2018. 

 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har underåret haft 10st protokollförda möten via Skype, samt genomfört en arbetshelg i 

Järpen under våren. Ett kombinerat medlemsmöte/uppfödarmöte hölls i samband med specialen.  

 

Uppdatering av RAS 

Styrelsen har inte lyckats med målsättningen att färdigställa revideringen av RAS under 

verksamhetsåret. Detta beror till största del på en i vissa avseenden mycket hög arbetsbelastning för 

styrelsen. 

 

Revidering av meriteringsregler 

Klubben deltar i revideringsarbetet genom en arbetsgrupp bestående av fem medlemmar som har 

hållit möten via Skype. Klubben har två representanter i SPHKs centrala arbetsgrupp som har haft 

möten via Skype samt ett fysiskt möte under oktober i Bålstad för att arbeta fram ett gemensamt 

remissförslag som ska ut till rasklubbarna.  

 

Evenemang: 
Malamuteveckan 

Malamuteveckan 2019 följde den negativa trenden i antalet deltagare sedan tidigare år. Både entalet 

boende och antalet som meriterade var så lågt att det redan vid förra årsmötet togs ett beslut att inte 

ta med Malamuteveckan i verksamhetsplanen. För år 2020 provas därför ett lite nytt koncept för en 

liknade träff. 



 

Björnrundan genomfördes i samarbete med Vildmarkens draghundsklubb (VMDK)under namnet 

Björnlunken. Tanken var att hålla ett uppfödarmöte i samband med träffen men p.g.a. få anmälda till 

mötet flyttades det fram till specialen med förhoppning om att få fler intresserade. 

 

Malamutespecialen genomfördes under helgen 1-3 november i Backamo. Fredag kväll kördes heat 

1 av rasmästerskapet på barmark. Tjänstgörande domare för utställningen på lördagen var Diane 

Andersson. Anne Magnusson och Eva Kempe tjänstgjorde som ringsekreterare. Totalt var det 62 

anmälda hundar. Ett kombinerat medlemsmöte/uppfödarmöte hölls under lördagskvällen där ett 

tjugotal personer deltog. I samband med mötet höll Diane ett kortfattat föredrag med tankar kring 

dagens utställning och en frågestund. Lördagen avslutades med gemensam middag. På söndagen 

kördes heat 2 av rasmästerskapet på barmark. 

 

Stockholms hundmässa 

Rasklubben deltog tillsammans med SPHK’s övriga rasklubbar, med en rasmonter för att sprida 

kunskap om rasen och klubben. 

 

Slutord 

Trenden är att aveln ökar på vår ras och det borde rimligtvis leda till ett högre deltagarantal på våra 

evenemang, ökat medlemsantal, fler som meriterar och ställer ut sina hundar. Tyvärr tycks 

utvecklingen vara motsatt, flertalet evenemang har fått ställas in under året på grund av för få 

anmälda deltagare. Den största utmaningen som vi som styrelse arbetat aktivt med under 

verksamhetsåret är att få medlemmarna att delta på våra träffar. Mycket dyrbar styrelsetid har lagts 

under året för att ”pusha” medlemmar att delta i våra evenemang.  

 

Förhoppningen inför kommande verksamhetsår är att vi tillsammans i klubben kan skapa ett ökat 

intresse och engagemang kring klubbens verksamhet och för vår ras. 

 

 

Styrelsen genom 

Karina Andreasen 
Ordförande  

 


