
MOTION TILL SIBERIAN HUSKYKLUBBENS ÅRSMÖTE MARS-2015 

MERITERINGAR- DRAGTÄVLINGAR 

Antalet godkända meriteringar har minskat mycket år för år, och detta är inte i enlighet med 
det rekommenderade antal och spridning som sagts. 

Meritering är en avelsutvärdering som bör finnas i flertalet tillfällen under säsongen, både 
under sommaren med utställningar och under vintern med dragmeriteringar. Dessa bör även 
ha en bra spridning över landet så att så många av våra medlemmar har en möjlighet att 
delta och genomföra detta.  

Klubben ska ju jobba för nya intresserade ut på banorna samt att jobba för att fler tar sej ut 
och meriterar sina siberian husky. Detta är ju näst intill en omöjlighet under de senaste 
säsongerna på vintern, då ytterst få tillfällen har godkänts och då med en väldigt dålig 
spridning över landet. Sommarsäsongen fungerar ju ganska bra, så där finns inget att 
tillägga. 

Förslagsvis borde det finnas minst ett tillfälle per distrikt under vintern, dvs 6st. Detta 
borde då vara S/MD tävlingar, sedan tillkommer de fåtal MD eller LD som brukar hållas. 

Förslagsvis borde även rasmästerskapet vara rullande efter i förväg given ordning mellan 
distrikten, så att alla får chansen att hålla i denna. Skulle ett distrikt mot förmodan ej ha 
möjlighet att genomföra denna, så kan de avsäga sej den och turen går till nästkommande. 
Förslagsvis så borde även då årsmötet hållas i samband med rasmästerskapet, då ändå en 
stor del av siberian husky ägarna är samlade. 

Förslag till ordning av distrikt i lista, så det blir variation mellan söder och norr: 

Övre Norra 

Södra 

Gävle Dala 

Nedre Norra 

Västra 

Mälardalen 
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Förslag från styrelsen till beslut: Motion avslås. 

Svar till motion: 
 
Om motionen avser antal hundar som klarat meritering eller meriteringstillfällen är oklart. 
Om motionen avser antal meriteringstillfällen i antal så har det varit 5-7 stycken, under 
många år. Inget som styrelsen tänkt ändra på.  

 

Så här ser fördelningen ut på antal som klarat meritering under åren 2007-2014. Det är alltså 
mindre än hälften som inte får pris alls. Över hälften av de startande får en merit. Frågan är 
om dessa hundar som fått pris – kan mäta sig med de hundar som en gång blev vår ras, (de 
som sprang All Alaska Sweepstakes), det historiska arv som vi vill utveckla. Statistiken visar 
att det inte är för svårt att få ett pris, som motionen antyder. Rasklubben vill ha en hög 
kvalitté på de hundar som klarar en merit. En siberian husky ska vara en bra slädhund, som 
den historiskt alltid har varit. 

 

 



Den geografiska spridningen på meriteringstillfällen är inte det viktigaste. Det viktigaste är 
att det är en tävling som har hård konkurrens och ett bra arrangemang, kvalité.  
Meriteringsreglerna styr vilka krav som gälla för att erhålla titlar, bland annat Svensk 
polarhundschampion. Den titeln ska spegla så långt det bara är möjligt de hundar som en 
gång var de snabbaste hundarna på All Alaska Sweepstakes (65 mil) i tuffa förhållanden.  

• När vi meriterar våra hundar gör vi det för att bevara ett historiskt arv (utvecklats 
under 3000 år av Tjuktierfolket) av den hundtyp som 1932 blev den ras som vi idag 
kallar för siberian husky. En hundtyp som uppvisar styrka, snabbhet, uthållighet där 
de polara egenskaperna kommer till sin rätt under de mest krävande förhållanden. 
Den hundtyp som togs till Alaska för en sak skull All Alaska Sweepstakes”  (SH-
klubbens syfte med meriteringen) 

Rasklubben kan inte bestämma vilka klubbar som ska arrangera tävlingar. 
Meriteringstillfällen väljs ut efter att tävlingskalendern publicerats. Rasklubben använder 
tävling som ett verktyg att mäta våra hundar – ett värde på meriteringen – därför att det är 
det enda och mest rättvisa systemet som finns då det är många deltagare. 

Motionen tar upp att meritering är en avelsutvärdering och i dessa påståenden önskar 
rasklubben påminna om att i avelsunderlaget ska uppfödare följa RAS och att det är 
arbetsegenskaper och de polara egenskaperna som ska vara grunden till avel. Utställning bör 
ej vara prioriterad avelsutvärdering.  

Årsmötet brukar vara i samband med rasmästerskapet, alternativt en tävling där det är 
många startande C-spann. Att det skulle ”rulla” mellan distrikten är inte genomförbart.  


