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Registrering av trekkhundprøver, polare raser, på DogWeb.

Norsk Polarhundklubb og Norsk Alaskan Malamute klubb har siden sesongen
1990 hatt et godkjent stambokført trekkhundchampionat, men ønsket var stort
om å få disse resultatene registrert på samme vis på DogWeb som mange av de
andre rasene som har brukschampionater Norsk Siberian husky Klubb har hatt
tilsvarende trekkhundchampionat med første utdeling i 2013, og dette har vist
seg å være svært positivt da dette er en god motivasjonsfaktor for å få flere til å
kjøre løp, og dermed flere testede hunder. Noe som igjen gir positive utslag med
tanke på avl.
De tre polarhundklubbene, Norsk Polarhundklubb (NP), Norsk Siberian Husky
Klubb (NSHK) og Norsk Alaskan Malamute Klubb (NAMK) representerrer i dag
ca 1500 medlemmer. Vi hadde i april 2008 det første møtet med NKK for å få
laget felles målsetninger og forutsetninger for de trekkhundprøvene som ble
brukt av de tre raseklubbene. Likedan var det også en enighet om å bruke
DogWeb til resultatregistrering. Målet på dette møtet ble at et felles regelverk
skulle stå ferdig høsten 2009 og skulle trå i kraft fra sesongen 2010.
Det ble avholdt flere møter med NKK i månedene som gikk, likedan hadde de tre
raseklubbene mange felles møter der vi arbeidet med regelverket, hvordan
registrere resultatene osv. Vi greide målsetningen om å være klar til sesongen
2010 ”Regler for trekkhundprøver, polare raser” var gyldige fra 01.01.2010.
Sammen med dette regelverket fikk vi en del krav, bl.a om å lage terminlister for
de ulike prøvene som kunne brukes i ulike løp. Vi skulle også i første omgang
sende inn alle resultatene til NKK, noe som skulle være midlertidig fram til vi selv
kunne begynne å registrere resultatene direkte inn til DogWeb. Dette har
dessverre tatt veldig lang tid, fremdeles har vi ikke fått registrert prøveresultatene
i Dog Web. Vi har i løpet av disse årene hatt flere møter med NKK, men det
virker nesten umulig å komme videre med denne siste prosessen.
Etter som årene har gått har vi fått stadig flere medlemmer som etterlyser
resultatene på DogWeb slik det har vært lovet. Dette har resultert i at mange av
de som har vært ivrige til å delta på trekkhundprøvene ikke lenger ser hensikten

med å ta de ulike prøvene flere ganger. Hvis resultatene hadde vært registrert på
DogWeb ville dette vært motiverende og positivt og gitt tydelig informasjon om
bruksegenskapene til de ulike hundene. Et annet viktig argument for å få
bruksresultatene inn på DogWeb er at det vil gjøre arbeidet med å finne fram til
gode brukshunder mye enklere for oppdrettere og valpekjøpere.
Vi har nå gjennomført seks vintersesonger i henhold til de nye reglene for
trekkhundprøver, lagt inn terminlister hos NKK, sendt inn resultatene til NKK og
betalt inn aktivitetsavgiften. Trekkhundchampionatet som vi hadde fra 1991 var
mye enklere å håndtere, her var jo ikke NKK inne i bildet med alle de ulike
reglene. Fremdeles må raseklubbene bli kontaktet av NKK for å bekrefte om N
TCH-søknader de får inn er korrekte. Vi ser også at en del hunder stiller
urettmessig i bruksklasse på utstilling uten at NKK har mulighet til å registrere og
underkjenne dette.
På NAMK's årsmøte ble det i år vedtatt at for å oppnå tittelen N UCH må hunden
også ha en av deltestene til N TCH godkjent. Dette er oversendt fra styret i
NAMK til NKK ved avdelingsleder aktivitet Marianne O. Njøten og
saksebehandler i aktivitetsavdelingen Eva Pedersen, og er bekreftet mottatt."

I dag er det et enormt påtrykk fra blandingshundavlen (les:alaskan husky) mot
våre raser som representerer et ytterpunkt innen hundeverdenen pga sine
ekstreme polare- og bruksegenskaper som trekkhunder. Interessen for
rasearbeidet må taes vare på ved bruk av mange forskjellige virkemidler. Her
fremstår tiltak for å opprettholde interessen for disse rasene som en trekkhund til
å være den viktigste.
Vi mener trekkhundprøver, og registering i Dog Web på lik linje med andre raser
som også har forskjellige brukstester, er et av de viktigste virkemiddlene for å
bevare de kennelklubbregistrerte trekkhundrasene.

Vi håper nå at vi blir prioritert i NKKs videre IT-satsing og at vi fra
vintersesongen 2016 kan få lagt inn prøveresultatene på DogWeb. Dette vil
bety mye for å bevare de fire polare rasene.
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