
 17 juni 2019 

Protokoll för arbetshelg rasklubben grönlandshund 2019-06-08-2019-06-09. 

§1 Mötet öppnas, närvarande är Hélène Ouchterlony, Helen Söderström, Boel Malmström, Carina Olsson 

och Sofia Wallin. Reine` Taekema har deltagit under paragraf §3. 

§2Val av sekreterare Sofia W. 

§3 Val av justerare Helen O 

§3 Vi ser över den finansiella översikt som Reinè Taekema skapat. Reine` deltog via telefon. Beslut om 

att separera kostnaderna för själva utställningen och kringaktiviteterna under rasspecialen 2019 i den 

finansiella översikten. Detta för att lättare kunna jämföra år efter år.   

Diskussion gällande bokföringsprogram som krävs av SKK eftersom excel inte längre är godkänt för 

bokföring av SKK anslutna klubbar. Beslut tas om att detta ska diskuteras på arbetshelgen för SPHK, 

förslagsvis fråga om vi alla rasklubbar och distrikt ska ligga under samma bokföringsprogram, men med 

”egna” konton för att få det enhetligt och för att få ner kostnaden av detta, samt att det kan stärka oss till 

att försöka få till ett bra avtal med det bokföringsprogram som väljs , ”ju fler vi är desto bättre”. 

§4 Gällande inkomna brev har det inkommit en förfrågan från Svenska draghundsportförbundet om att 

lägga ut en enkät gällande intresset för en egen ”startgrupp” i SDSF för de polara raserna. Styrelsen 

beslutar att vi ska ha denna enkät tillgänglig på vår rasklubbs hemsida. Ytterligare har vi fått ett brev om 

ett avtal för delegering av rasansvar som rasklubben ska skriva under och skicka in till SKK. Detta är 

gjort.    

Brev inkommit för kännedom om en efterregistrering som godkänts av SKK, 160 Labrador retrievers 

trots SSRK rasklubbs vilja att inte efterregistrera dessa hundar av okänd härkomst. Svenska bergs och 

herdehundsklubben har gjort en skrivelse om att de stödjer SSRK`s beslut och tycker att SKK, 

- fullständigt ignorerar yttrande från berörd ras-och specialklubb 

-   strider mot SKK:s regelverk 
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-   skickar fullständigt felaktiga signaler till kennelklubbens uppfödare, oavsett ras 

-   äventyrar HD-index för rasen  

Vi i styrelsen ger besked om att vi i GRL beslutar att stödja detta. 

Även inkommit en förfrågan från SKK till SPHK att ta rasansvaret för Canadian Eskimo Dog. GRL 

inväntar ytterligare information från SPHK innan beslut. 

§5 Gällande tillgängligheten för styrelsens mötesprotokoll tar vi beslut om att ta det vidare till SPHK 

arbetshelg för att föra en vidare diskussion tillsammans med de andra distrikt och rasklubbar för att kunna 

besluta kring SKK`s riktlinjer hur protokoll tillhandahålls för medlemmarna. Deras riktlinjer nu är att vi 

inte ska ha dem öppet tillgängliga på hemsidan, men vi vet inte riktigt hur vi ska ställa oss till detta. Kan 

vara bra att ta ett gemensamt beslut om hur det ska utföras eller åtminstone få höra om hur de andra 

tänker.   

§6 Klubbkläder och muggar: Beslut om att nya klubbmuggar ska beställas in till pris för bästa 

grönlandshundspann. Däremot blir de nya muggarna emaljmuggar som kan användas även ute på tur. 

HOy tar tag i detta. 

Gällande klubbkläder tar Sofia vidare kontakt med Trimtex för provplagg av vinddress samt fodrad väst 

med ide` om hur klubbkläderna ska se ut. Svarta kläder, med loggan i vit och isblå färger i detalj. Även en 

svart tjockare jacka, av parkas typ tas fram så medlemmar kan prova. Beslut tas även om att beställning 

av antalet klubbkläder görs vid efterfrågan från medlemmar till ett visst datum efter rasspecialen.      

§7 Angående rasspecialen, ska det göras en ekonomisk plan samt bokas rum för domare. Vi ska börja 

kolla efter sponsorer för priser. inkl ansökan till aktivitetsfonden för föreläsningen.  

§8 Utvärdering av meriteringsresultat och deltagande på arrangemang säsongen 2018/2019: Beslut att 

Boel M, tar kontakt med SKK gällande statistik för meriteringsresultat från tidigare säsong/er. Detta för 

att kunna se över hur många hundar som är vid meriteringstillfällen och hur många får/inte får pris. 

Återkoppling när vi har statistiken.  
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§9 Hélène visar oss RAS, och arbetet med den är klar för denna omgång. Gällande HD statistik är vi 

stärkt efter Hélènes och Carinas utbildningsdag på SKK beträffande HD redovisning och HD`s ärftlighet. 

Vi fortsätter uppmuntra till höftledsröntgen.   

§10 Meriteringsreglerna diskuteras och tankarna är att detta är del av verktyg för utvärdering av 

avelsarbete. Vi i styrelsen har fått till oss en artikel: Egenskaper som gör en arbetande polarhund: 

Utseendet är inte allt. Den mentala inställningen till arbete avgör om hunden kommer att jobba över 

huvud taget.  

- Vilka beteenden skapar dessa egenskaper? 

- Hur bedömer vi dessa? 

- Skalle och mental inställning till arbete. Finns viljan att jobba i selen naturligt hos 

hunden? 

- Polara egenskaper, en hund som både ska kunna jobba, prestera och överleva i arktiskt 

klimat. Inte bara det ena eller det andra.  

- Ett atletiskt utformat djur. En kropp som möjliggör fart, uthållighet och styrka.  

- Är egenskaperna ärftliga?  

- Hur bevarar vi dessa? 

Detta är en god bedömningsgrund för vad vi ska tänka på kring utformningen/revideringen av 

meriteringsreglerna. Helen S och Sofia W tar kontakt med de andra rasrepresentanter för 

meriteringsgruppen för att få till sig hur alla står sig inför de kommande justeringarna av 

meriteringsreglerna. 
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§11 Meriteringar 2020 

Hamra vecka 3 Dp10 och Dp60 Helen S kontaktar spåransvarige Kenth Hjelm för att kolla om hur spåren 

ska se ut för kommande meritering och om vi ev. ska inbjuda Siberian husky klubben för en 

medeldistansmeritering med spåren 30 km+10 km. 

Ev. Beaver trap trail Dp100 beroende på hur de andra rasklubbarna ställer sig. Helen S gör en förfrågan 

under mötet som är kallat för alla ordförande i rasklubbarna .  

§12 Övriga frågor 

- Vi diskuterar Polarhunden och tankarna går till att använda tidningen till att berätta historier kring 

rasen och  arbetet från start. Vi har många nya medlemmar, rasen har ökat och då kan det vara 

intressant/kunskapsgivande att få till sig historier kring Grönlandshunden, och arbetet kring rasen 

av de frontfigurer som figurerat förr/nu. Sofia tar på sig att kontakta Gösta Karlberg för första 

artikeln.  

- Samarrangemang fjällträff i Årrenjarka medSPHK övre norra. Datum alternativ helgen vecka 11-

12 

 

 

12 Datum för nästa styrelsemöte 26/8 kl.: 20:30 

§13 Mötet avslutas Söndag kl. 15:00  

Ordförande Helen Söderström                                                   Justerare Hélène Ouchterlony 

 

………………………………….                                               …………………………………… 
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Sekreterare Sofia Wallin 

 

…………………………………. 

 

  


