KOBUK är det enda

hundfoder på marknaden
som är i pulverform.

KOBUK utvecklades av
närings experter och elithundkörare i Alaska.

MUSHERS MIX: Helfoder för
slädhundar i grovkornig pulverform. Löser sig snabbt i vatten,
hög smaklighet.
Omsättningsbar energi: 4070
kcal/kg
Protein: 32%
Fett:
20%
HUNTERS MIX: Helfoder för
jakt- och brukshundar. Fodret
är i kulor. Kyckling-och ﬁskbaserad.
Hög smaklighet.
Omsättningsbar energi: 4070
kcal/kg
Protein:
30%
Fett:
20%
KOBUK byter distubutör i Sverige.
Återförsäljare:
Sverker Björk Tel: 0393-23054
Kari Mette Sundal Tel:0647-723 56
Rose-Mary Åsberg Tel: 026-750 70
Jens Lundblad, Harmånger, Hällsingland Tel:0652-320 36
Kjell-Åke Tjärnberg, Strängnäs,
Tel: 0512-255 47

KOBUK har hög smältbarhet och
råvarorna är klassad som
människoföda.

Vi söker återförsäljare för
Övre Norra och Mälardal området. Intresserad?
Ring: 0522-857 00, Nisse eller
0303-7463 32, Håkan

POLARHUNDEN
NR 3 1998
De klättrade på stängslet, vrålade samt tjöt.
Sommarmånaderna är härliga. Det är skönt
med kontraster och årstider.
Jag har i år vandrat och ﬁskat i Lappland
samt här hemma i ”mina” fjäll. Det är lika
underbart varje sommar och nu är det inte
långt bort tills jag gör en långvandring utefter fjällkedjan.
Det är konstigt att med sju, ibland åtta månaders snö så borde jag vara ganska trött på
snön. Men icke. Nu längtar jag efter den och
önskar mygg och knott till varmare
trakter.
Nu är det i slutet av augusti och jag får snart
ta fram släden och ge mig ut på den första
turen med hundarna. Tiden fram till nyår är
härlig. Oftast lite snö, hårdfruset på myrarna.
Hundarna springglada. Efter nyår kommer
stormarna och snön vräker ner. Då blir det en
period med tungföre.
I mars kommer skotrarna med ﬁna spår
överallt.
Jag tog ut en av slädarna och tjärade den
i somras och hundarna blev helt galna av
glädje. De klättrade på stängslet, vrålade och
tjöt. De trodde det skulle bli åka av. Jag ﬁck
tårar i ögonen av deras entusiasm
Vi ﬁck nöja oss med en promenad på myren
den gången.
Du är välkommen upp och köra ihop med
mig och mina hundar i höst. Ring bara.
Eller skicka e-brev: wille@fjellfotografen.se
Ha det.

INNEHÅLL
Noterat ......................................... 4
Ordförande har ordet ............... 5
Evenemangskalender ............... 6
SDFS-Nytt................................... 7
Utställningsekreteraren ........... 7
Spansk husky världsvinnare .. 8
Grönlandshund ....................... 12
Bilder från Spetsbergen ......... 14
Resultatbörs ............................. 16
Södra .......................................... 26
Hundhändigt............................ 36
Alaskan malamute .................. 40
Samojed..................................... 48
Övre Norra ................................ 52
Nedre norra .............................. 53
Sepp ........................................... 56
Ny tävlingsform ...................... 59
Medlemsannonser................... 61

Wille på Valen

1

Noterat
Koppången

”Vi” har sedan länge fått ett muntligt löfte
att låna/nyttja stugan av en privat ägare.
Då var stugan i ett bedrövligt skick.
Tack vare några eldsjälar som lade ner både
idogt arbete och egna pengar, blev stugan
helt ypperlig för vår verksamhet.
Alla får nyttja stugan och dess spår, till en
liten kostnad. Det hela bygger på att var
och en sköter renhållningen efter sig själv
och sina hundar, samt följer övriga ordningsregler.
Underhåll av stugan och spårdragning
kostar naturligtvis en hel del pengar, fast
det sker helt ideellt.
Tyvärr är det alldeles för stor del av ”gästerna” som inte betalar för sig, Gävle Dala
måste därför skjuta till pengar varje år för
att verksamheten där skall fortgå.
Det vore trevligt om övriga distrikt vars
medlemmar som nyttjar stugan kan bidra
med lite pengar.
För ytterligare information
kontakta:
Erik Sundin, tel. 0250-44195
Raymond Carlsson, tel.
0243-230493
Börje Ax, tel. 0250-41598
P.S. Stugan går ej att förboka.
Som en påminnelse är postgironumret
29 42 21 – 7 Koppången.

Anders Edvardsson
Gävle Dala styrelse
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Internet

Nya hemsidor som handlar om hundar har
anmälts in. Ta och kolla in.
http://hem1.passagen.se/unisak/
http://w1.365.telia.com/~u36502131/
http://www.racedogs.com
http://www.fortunecity.com/olympia/wade/192/
http://user.tninet.se/~gor678w/

Nu är många i full fart med träningen
och snart dröjer det inte förrän den härliga
vita tiden kommer.
Teckningar av Sigge Falk

Ordförande har ordet...
Kära vänner

Den första ”SPHK-konferansen” hölls
förra året i Noppikoski. I år blev det,
från 22-24 maj, Trängslet vid Älvdalen.
Och dit kom de, från när och fjärran, alla
distriktsrepresentanter, olika funktionärer,
rasklubbar och styrelsen. Gunilla Mellgren
sammanfattade förra årets konferens
med ”SPHK, en klubb-fyra raser.” Det
gäller fortfarande Och när man tänker
efter kan man även vara en aning stolt
över polarhundklubben i Sverige. Nämn
mig landet var man har lyckats förena
så många olika människor och raser i en,
välfungerande klubb?
Jag upprepar gärna ”En klubb-fyra raser”
men vill tillägga ”och många vänner”.
För de har vi, var så säkert. Styrelsen hade
bjudit in våra vänner från Norge, Finland
och Danmark att vara med på konferensen
för att diskutera möjligheter till samarbete.
Och tänk så glädjande, vi ﬁck bara positiva
reaktioner på vår invit.
Nu var det så att inte alla kunde komma
till Trängslet. I Norge hade man till
exempel just då årsmöte och det kan man
inte lätt ändra på. Men tänk att många
danskar mötte upp. Samtliga raser var
representerade. Och vad sägs om två
långväga gäster från Finland?
Vi tog upp en del konkreta saker som:
tävlingsverksamhet – Ett nordiskt samarbete kan och bör ﬁnnas på rasklubbsnivå
tyckte vi. För alla raser var det bra att
ha ett öppet nordiskt mästerskap. SPHK
gjorde slag i saken och jag kan härmed berätta att vi kör 5,6 och 7 februari i Åsarna det
öppna nordiska mästerskapet för polarhundar.

Organisationskommittén under ledning av
Janne Nordlöv ber er att ta fram almanackan och reservera.
Vi kom också överens om att utannonsera
viktiga tävlingar i varandras tidningar samt
anmäla de till evenemangskalendrar.
Intresset att köra tävlingar hos oss i Åsarna
var påtagligt hos danska siberian huskyförare. De har under många år tävlat på
kontinenten och har stor erfarenhet av arrangörer som FISTC, som organiserar EM
samt VM för våra raser. Där hade de sett
hur snabba alaskan huskies med ” köpta”
stamtavlor tävlade som siberians…Att vi i
norden är fria från denna dumma typen av
fusk kan vi vara tacksamma för
Apropås tävlingar… Till sist någonting för
de som vill tävla med trehjuling i Danmark.
Glöm inte ringklocka och parkeringsbroms!
2.Avelskonferens – Här kan vi med glädje
meddela att våra danska siberian huskyvänner kommer att bjuda in till en sån
konferens under 1999. Det är bara att vänta
på annonsen…..
3. Domarkonferens – Själv tyckte jag att
man gott kunde samarbeta, men helt lätt
visade sig var det inte…
Rasklubbarna i de olika länderna har en del
att prata om innan man kan komma överens om ”nordiska standarder”. Man kanske
kan passa på och starta diskussionerna på
avelskonferansen?
4.Nordiska Rådet – Vi ska se om ett
nordiskt samarbete inte kan få stöd av det
Nordiska Rådet. Våra danska vänner tyckte
att vi själv kunde bilda ett ”nordisk polarhundsråd”….
5. Internet – Ja, vi lever i ett IT-samhälle,
forts. nästa sida
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inte sant? De nordiska klubbar för polarhundar bör förse sina hemsidor med länkar
till varandra. Det vore bra om alla evenemangskalendrar publicerades via Internet.
6. Till sist….Ja, till sist var vi helt överens
om att samarbetet är positivt för alla. Vi
fortsätter prata med varandra.
Har vi nu berättat allt om Trängslet? Nej
kära vänner, det ﬁnns mycket mer. Alla
distrikt och rasklubbar gjorde sig hörda och
denna mycket intensiva helg avslutades
dessutom med ett styrelsemöte. De vikti-

gaste punkter ur allt detta mötande tar jag
med i Polarhunden nr 4. Då redogör vi
även för ”höjdpunkterna” på
Årsmötet i Kloten.
Innan jag hälsar uttalar jag förhoppningen
att ett ämne får vara slutdiskuterat för
många år framöver: BANOR. Håller ni
med? Ja? O så bra!
Vi på Villaborg hälsar till er alla. Sätt igång
med trainingen, det blir en lång och snörik
vinter. Riktigt Nordiskt.

Evenemangskalender
Skicka några dagar innan nästa nummers manusstopp, uppgifter om datum, ort, typ
av evenemang och kontaktnamn med telefonnummer till
Allan Carlsson, Långedal 2297,
45071 Fjällbacka, tel. 0525-12404.
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Dat.

Ort

19-20/9
19-20/9
26/9
17/10
7-8/11
28-29/11
23-24/1
5-6-7/2
13-14/2

Trängslet
Asarum
Hanaskog
Laholm
Ranebo
Kostad
Långberget
Åsarna
Kloten

Evenemang
Höstträff SH
Nybörjarträff & Medlemsmöte
Inoff Utställning
Beach-Race
Vagnkörning
Nattrace
Långberget Open
NM för Polarhundar
Samojedträff

Kontaktperson
Birgitta 0251-41761
Johan Hultberg 0454- 49240
Christina 044-70136
Nennestam 0430-13788
Ulrika 0526-30102
Johan 0481-33020
Allan 0525-12404
George Nyström 021-71012

SDFS - nytt.

Under sommaren har inte några revolutionerande saker hänt inom draghundsporten.
ESDRA-kongressen har avhållits och för slädsidan kommer så vitt jag kunnat ﬁnna ut,
inte några förändringar på de internationella reglerna. För Sveriges del kommer krav på
hjälm för yngre juniorer att införas. Beträffande pulka kommer en del justeringar av omkörningsreglerna och en ganska radikal ändring av bestämmelserna för draglasten. Den
skall fortsättningsvis vara relaterad till hundens vikt och för 1-spann gäller att draglasten
skall vara 70% av hundens vikt dock max 25 kg och min 14 kg.
För ﬂerspann kommer andra procentsatser att gälla men fortfarande är hundarnas
kroppsvikt basen för beräkningen. Den exakta utformningen för vår del kommer att
bestämmas vid årsstämman i slutet oktober.
Landslagskaptenerna både för sprint- och medeldistans har tagit ut träningstrupperna.
Det vill säga de åkare som skall göra upp om landslagsplatserna och få representera
Sverige vid VM/EM var det nu kommer att gå. (Förra säsongens problemtillsällning har
medfört svårigheter att få någon som åtager sig arrangemanget.)
SPHK kan glädja sig åt att det ﬁnns två stycken renrasiga spann med. Peter Mårtensson i
distanstruppen och Mats Eriksson i sprint. Vi håller givetvis tummarna för dessa duktiga
hundförare och önskar dom lycka till.

Allan Carlsson

Utställningssekreteraren meddelar...
Inget nytt i utställningsregler är ännu klara. Om det blir en förändring kommer jag att skriva de
nya reglerna som gäller i Polarhunden. Ni är väldigt duktiga ute i distrikten på att skicka mej era
uppgifter från utställningarna. Tack vare det ﬂyter det bra för mej med. Övre Norra har ansökt om
årsmöte med utställning år 2002 vilket är mycket glädjande. Vi är många som håller tummarna för
er där uppe.
En annan fråga jag får rätt ofta är från Nordiska åkare som undrar var de kan merritera sin hund.
Gäller oftast samojed. De undrar om det går att tävla på Brukshundkl.? Jag undrar om någon skulle
villa skriva några rader i Polarhunden om detta? Merrit. Gäller då med tanke på PDP & PolarCh.
Inger

Utställningsprogrammet år 2000 & 2001
SKK har ändrat tiden för ansökan av läns-och specialklubbarnas utställningar.
Detta innebär att att jag måste få in era förslag till utställningar år 2000 & 2001
senast den 1 dec.-98! Har ni frågor om detta ring mej för besked.
Inger
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Spansk husky blev
världsvinnare!

BIR Imperial del Karraces och BIM Artic Blue´s Dallas Cowboy.
e Dardian Carolina Blue
u Condesa del Karraces

Världsutställningen 1998 ägde rum i Helsingfors
under heta sommardagar den 11-14 juni. Eftersom
det är relativt nära (speciellt för oss som är vana
vid långa avstånd här i norr) och en tävling man
bara åker på en gång i livet, bokade vi vår resa
ner med Södra Norrbottens Kennelklubb. Med
på resan var min Siberian husky ”Chivas” som
skulle ställas ut.
Världsutställningen hade 15600 hundar anmälda
förutom de som tävlade i VM i lydnad och
agility.
På söndagen visades spetsar och däribland
sibbarna som dömdes av den chilenske domaren
Ramon Podesta. Det var drygt 60 stycken anmälda
i rasen och vi var de enda från Sverige!
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e Castans Runnin With the devil
u Woodwinds Autumn Haze

De ﬂesta hundarna kom naturligtvis från Finland,
kennel Kuuhaukon var representerade med drygt
10 stycken. Långväga tävlanden kom ända från
Kanada, USA och Israel men av de utländska
hundarna var de ﬂesta från Spanien och Italien.
Domaren dömde mycket snabbt och gav intrycket
av att han aldrig tog sig någon ordentlig titt på
hundarna. Han lät aldrig en hel klass springa
tillsammans utan bedömde dem stående i grupp
och sedan en och en.
Efter ett varv ensam i ringen var bedömningen
klar och kritiken skriven.
Den övervägande delen av hundarna var av showtyp och de som premierades högst. Nästan alla var
kortbenta och med långa ryggar som tenderade

att svanka. Många var dåligt vinklade och hade
korta svansar.
När jag såg svansarna tänkte jag på när vi hade
som kallast i vintras, -42 grader, och Chivas
låg utanför kojan, hoprullad med svansen över
huvudet. Allt har en mening!
Det som var positivt med dessa showhundar var
att de var väldigt enhetliga och liknade varandra.
Man har helt enkelt tagit fram en showtyp av rasen
Siberian husky!
För en oinsatt är dessa hundar vackra att se på, de

Multichampion Cryout på trimbordet
Foto: Anna Kuru
är välvårdade och vältränade. Om man däremot
vet allt den här rasen är till för, då undrar man vart
utvecklingen är på väg!
Har de här hundarna överhuvudtaget jobbat i ett
spann? Har de fötter som klarar av att springa mil
efter mil i snö och sträng kyla? Blir deras ulliga
pälsar våta av snön?
Våra svenska dragprov måste vi bevara. Ingen
sibbe ska kunna bli utställningschampion utan att
ha klarat av provet. En norsk berättade för mig att
det är lättare för dem att bli NUCH och INTUCH
än SUCH just p.g.a. dragprovet. SUCH är alltså
en titel att vara stolt över!
Apropå pälsar på show-huskyna så är det ett
kapitel för sig. Att det ligger många timmar bakom
en sån här päls anade vi, men vi förstod inte hur
allihopa var fullpälsade mitt i sommaren.
Svaret fick vi efter bedömningen. En liten
folkskara hade samlats runt en karismatisk kvinna

som med hög röst berättade hur man sköter
huskypälsen. Det var Trish Kanzler (hennes mor
Kathleen Kanzer är innehavare av huskykenneln
Innisfree i USA). Vi anslöt oss till samlingen och
började lyssna. Hon talade om för oss att man
aldrig väntar så länge att man kan plocka tussar ur
pälsen, utan direkt den börjar fälla kammar man
med hårda tag bort varje löst hår så att den nya
pälsen kommer direkt. Hundarna skall helst inte
vara i solsken då hårtopparna böjs och röda/bruna
hundar kan bli urblekta. Innan en utställning badas
hundarna på följande sätt:
Pälsen schamponeras och sköljs två gånger i rad.
Sedan använder man en inpackning och för att den
ska verka effektivt sveper man in hunden i heta
handdukar och plastfolie på. Därefter sköljs allt
ur och inpackningen görs än en gång. För att göra
benen kritvita klappar man in majsmjöl som sedan
borstas ur och sedan används hårskum och föning
mothårs för att få dem att se grövre ut! Pälsens
alla konturer klipptes (!) och sprayades.
Hur gick det för Chivas då?
Jo, han ﬁck ett 2:a pris, domaren önskade bl.a.
en bredare bröstkorg. Jag var nöjd, jag ﬁck ju
konstaterat att han inte var nån ren show-husky!
BIR blev slutligen Imperial del Karraces, ägd av
Jose Carlos Bernandos, Spanien.
BIM blev hanen Arctic Blue´s Dallas Cowboy,
ägare Rhonda Hayward, Spanien.
Ägare till BIR-hunden äger också BIS-vinnande
huskyn på –94 års Världsutställning, Arctic Blue´s
Senator. I Polarhunden nr 4/95 kan du läsa mer
om Senator.
Hur det gick för de andra polarhundarna vet jag
tyvärr inte. Några av de drygt 80 samojederna
var från Sverige men så vitt jag vet var ingen av
de 48 malamuterna eller 8 grönländarna svenska.
Om någon är intresserad av de deltagande
polarhundarna så har jag katalogen med alla
tävlande.
Hälsningar Anna Kuru & Chivas (SUCH
NUCH Za´potocky´s Z´jevardnadze)
Tel: 0980-50015

7

Hundlivet
i Bild
En bild jag hittade i
mina gömmor.
Inga anteckningar
ﬁnns på den.
Trolig förare, Elga
Carlsson?
Stämmer det? Rätt
person hör av sig till
red.

Tre generationer
siberian.
Inuleshuk´s Tzeke, 11
veckor. Farfar Gitzmo.
Far Nooki.
Foto: Ingela Högestig
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Siberian huskyn Heidiburghs Winna Wey, 3 mån. och
Alaskan malamute Mackinaw Arthur Pendragon, 5
mån. Ägare: Carina och Thomas, Torsby.

Sovmorgon.
Mahlemiut´s
Indian Wanbli
och husse Stefan.
Foto: Hele´n
Panting, Borlänge.
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Grönlandshund
Ordförande. Gunilla Mellgren 0691-302 02
Sekreterare. Jan Nordlöv 063-303 32
Ledamot. Lars Hammarfalk 0682-220 75

Pratare på årsmötet?

Rasklubbens årsmöte kommer traditionsenligt att äga rum första helgen i december
i Nederhögen, väster om Åsarna. Mötet
brukar föregås av ett kort föredrag med
diabilder. Har du något att berätta? Eller
kan du ge ett tips på någon som kan tänkas
ha något intressant, roligt eller på annat
sätt givande att berätta? Slå i så fall en signal någon kväll till Gunilla. Telefonnumret
är 0691-302 02.

Värderingsnormer

Under sommaren ﬁck jag ett brev från Kennelklubben med riktlinjer för värderingsnormer för polarhundar för 1998. Normerna tillämpas för hundar som förolyckas och
ska ersättas av försäkringsbolag eller ska
införsäkras. Beloppen justeras 1/1 årligen.
Efter det att jag fått brevet ringde jag upp
mitt försäkringsbolag och höjde värdena
för några av våra hundar. Att ha rätt värde
på sin hund är viktigt om man har den livoch/eller användbarhetsförsäkrad. I båda
fallen får man ersättning med uppgivet
värde på hunden. Dessa delar av försäkringen är jämfört med veterinärvårdsförsäkringen billiga. Hör med ditt försäkringsbolag!
Till grundvärdet läggs värdet för utställnings- och/eller bruksmerit. Hunden
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Kassör. Annica Johansson 0613-20722
Ledamot. Anders Edin 0640-130 45
Hundförm. Kari-Mette Sundal 0647-664600

värderas endast för den högsta meriten
som den erövrat inom vardera områdena
utställnings- och bruksmeriter. Värdet för
erövrat championat är ett helhetsvärde
och inkluderar grundvärde och värde för
utställnings- och bruksmeriter.
För grönlandshundar uppges följande
belopp:
Grundvärdering
Valp
ca 5 000 kr
Hund som uppnått ett år 6 - 7 000 kr
Tillkommer för utställningsmeriter
1:a junkl
1 000 kr
1:a ukl/ökl
2 000 kr
CK
1 400 kr
2:a ukl/ökl
1 500 kr
Tillkommer för bruksmeriter
Polarhundtest (champ prov)
6 800 kr
Polarhundprov (dragprov)
4 000 kr
HD-fri
1 000 kr
Svenskt utställningschampionat
(bruttobelopp)
22 000 kr
Nordiskt utställningschampionat
(bruttobelopp)
26 000 kr

Blåögda hundar?

Jag menar inte lättlurade hundar utan
hundar som faktiskt har blåa ögon i stället
för bruna. Frågan har väckts under sommaren och vi vet att det har förekommit. Det
kan tänkas bero på inavel eller att det kan

ﬁnnas siberian husky bakom.
Har du sett eller hört talas om någon
grönlandshund med blå ögon? Var bussig
och slå en signal till Gunilla, kvällstid på
telefon 0691 - 302 02 i så fall.

Gunilla

e. N3603/90 Tinka’s C-Ringo
u. S53603/90 Appaluks Bykova
S 17469/97 ROVALECO’S EAGLEYED EAGLE
e. S26744/91 Rovaleco’s Arctic Wolf-Trotter*
u. N17214/95 Isabell av Tasermiut*
N-23068/96 NUKA AV TASERMIUT
e. N-35178/91 Vegtam III av Tasermiut*

u. N-00728/95 Ausiaq av Tasermiut*
N-02569/98 ROALD

e. N-31870/89 Tinkas Rokketroll*

HD resultat pr 980511

HD-Fria:
S 50916/92 APPALUKS DANTE
e. N13408/87 Tinka’s Igor *
u. S44796/89 Asera
S 63315/93 APPALUKS ELAISA

u.N-36667/90 Trekkhundklubbens Xantippe*

Hundar med HD:

Grad 1:
N-02568/98 FRIDTJOF
e.N-31870/89 Tinkas Rokketroll*
u.N-36667/90 Trekkhundklubbens Xantippe*

Avelsrådets hanhundlista:

Nu har vi sammanställt en lista över de hanhundar som klarar kraven för klubbens rekommendation för hundar som används i avel.
Känd HD-status, min. en 2:a i öppenklass på utställning och godkänt dragprov.
Om du har hanhund(ar) som uppfyller de här tre kraven och inte står med på listan hör av
dig till oss i avelsrådet/ styrelsen.
Hanhundlistan:
Reg.Nr/
Namn
Ägare:
N 13136/88
TINKA’S LA PARRAHS
LENNART ANDERSSON
2301090/90
JOGGING DOGS UNCAS GUNILLA MELLGREN
61246/90
DOUE
GÖSTA KARLBERG
61248/90
POLITIQ
GÖSTA KARLBERG
42546/92
NERRIVIK’S INUK
ÅKE WEDIN
56612/92
STALOS BAFFIN
STIG JUHLANDER
N31837/93
TOMAK
GUNILLA MELLGREN
N440016/91
TINKA’S ÄPAR NIAK
LENNART ANDERSSON
Som ni ser är det bara 8 hundar på våran lista, att det är så få har olika skäl. Det är totalt 23
hanhundar som har godkänt dragprov. Några av dessa är döda då de första proven var redan i 1991. Av de resterande är det 13 som inte är röntgade och/eller utställda. Det ﬁnnes
många ﬂera hanhundar som både är röntgade och utställda men som inte har dragprov.
Detta kan delvis bero på att det har varit svårt i några år att hitta något tillfälle att avlägga
proven. Men senaste vintern var det ﬂera som genomförde provet. Rasklubben skall även
inför denna vintern arbeta för att det skall bli så många dragprovtillfällen som möjligt och
informera om vilka tävlingar som gäller.
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Karin och Ander Stensson ﬂyttade från Storlien till Spetsbergen i juli 1997 och

räknar att stanna i två år vid Austfjordnesets fångsthydda. De tog med sig sina tre hundar,
grönlandshund/siberian husky samt behöll tre grönlandshundar av förra fångstmannen
på hyddan. I förra nummret 2/98 skrev Karin om deras möten med isbjörn men tyvärr
kom inga bilder fram. Här presenteras en del bilder från deras första år i isbjörnens rike.
Fler bilder på sid 31

Austfjordneset

Isbjörn på besök

Karin håller koll på en bjässe
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Bilden överst visar en ung
isbjörn som nyﬁket nosar på en
mycket skrämd grönlandshund.
Bilden under sitter paret
Stensson utanför hyddan som
är deras bostad i två år. Karin
sorterar ejderdun
på nedersta bilden.
Samtliga foton: Anders
Stensson
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Resultatbörs
UTSTÄLLNINGSRESULTAT 23 MAJ ÄLANDSBRO N.Norra
Domare: Göran Hallberger
Alaskan Malamute

Ökl hanar
Mahlemiut’s Howlin Jongleur S59108/95
f. 951025 e. Mackinaws Sno-Bear Cooper
u. Mahlemiut’s Caribou Yentna Äg. Louis
Liljedahl Storuman
1Ökl 1Skl Cert HP CK 1Bhkl BIR BIG2 1Bkl
HP BIS 2 Bkl BÄSTA ALASKAN MALAMUTE

Samojed

Valpkl. Tik
Hyttmyran’s Howena Wincy Eviqui
S11156/98 f. 971207 e. Ch. Fin-95 Humoresque Quait Easy u. Hyttmyran’s Daisy
City Girl Uppf. & Äg. Doris Westin & Pauli
Parpala Storvik
1HP BIR BIS BÄSTA VALP!

Eastern Hill Denalis Devil S49042/94 f.
940724 e. Ch. Shepherdway Grey Beaver u.
Ch. Watzikima’s Flying Arja Uppf. & Äg.
Agneta Österberg Mörsil
1Ökl 2Skl HP CK 2Bhkl
Ökl Tikar
Eastern Hill Denalis Dizzy S49046/94 f.
940724 e. Ch. Shepherdway Grey Beaver u.
Ch. Watzikima’s Flying Arja Uppf. & Äg.
Agneta Österberg Mörsil
1Ökl 1Skl Cert HP CK 1 Btkl BIM

Grönlandshund

Ökl Hanar
Tomak N31837/93 f. 930817 e. Jogging
Dods Uncas u. Najanin’s Ninu Äg. Gunilla
Mellgren Fränsta
1Ökl 1Skl Cert HP CK 1Bhkl BIR BIG-4
1Bkl BIS-4 Bkl CHAMP! BÄSTA GRÖNLÄNDARE
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BIR och BIS valp. Hyttmyrans
Howena Wincy Eviqul. Äg: Doris
Westin, Storvik.

Samtliga Foto: Inger Side´n

Ukl Hanar
Nalletorpet’s Imalik av Tornado S12720/97
f. 970106 e. PDP Nalletorpet’s Tomba
Tornado u. PDP Nalletorpet’s Pärlemor in
White Äg. Owe Pedersen Järpen
1Ukl 1Ukk HP 1Skl Cert HP CK 3Bhkl

Äg. Kjell Ulander Härnösand
1Chkl HP CK 1Bhkl BIR BIG-1 BIS-2 1Bkl
HP BIS Bkl BÄSTA POLARHUND!

SUCH PDP Nalletorpet´s Sazzev
of Frost. Bästa polarhund.
Äg: Kjell Ullander.
CERT Nalletorpet´s Imalik av
Tornado.
Äg: Owe Pedersen, Järpen.
Storm Frost’s Tamino S45241/96H f. 960716
e. Ch. Plogens Aramis-Jovan u. Great Shivoj Jovette Äg. Lissie Söderlund Härnösand
1Ukl 2Ukk HP 3Skl HP CK R-Bhkl
Ökl
Acegim’s Brilliant Ice S32867/95H f.
950501 e.Ch. Karazoe Snow Trapper u. Ch.
Oxhällans Amorita Äg. Pernilla Wickström
Sundsbruk
1Ökl 2Skl HP CK 4Bhkl
Chkl
SUCH PDP Nalletorpet’s Sazzev of Frost S
42220/92H f. 920521 e.CH. PDP Stalo u.LP
Ch. PDP Jalmals Frosty Princess Agapova

SUCH Zyklonens Raggamufﬁn Man
S52149/95H f. 950917 e. Ch. Azzaro u.
Zyklonens Golden Scarab Uppf. & Äg. Gun
Andersson & Ingvar Grape Rimbo
2Chkl HP CK 2Bhkl
Vetkl
PDP Nalletorpet’s Tomba Tornado
S42327/91H f. 910515 e. PDP Ch. Semjon
u. Trailbreaker’s Yoko Uppf. & Äg. Inger
Sidén Härnösand
1Vetkl HP CK 2Bkl BIR & BIS Veteran
Ukl Tikar
Vitkind’s Grandtessa S17245/97 f. 970213
e. Ch. SV-95 Humoresque Duke of Detroit
u. Ch. Vitkind’s Couronne Dór Äg. Rune
Larsson Uppsala
1Ukl 1Ukk HP 2Skl HP CK 2Btkl
Ökl
Zyklonens Single Girl S52144/95 f. 950917
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e. Ch. Azzaro u. Zyklonens Golden Scarab
Äg. Ingegerd Larsson Uppsala
1Ökl 1Skl Cert HP CK 1Btkl BIM

Acke u. Koyanokks Ikki Äg. Daniel Lindmark Lycksele
1HP BIR BIS-2
Junkl. Hanar
Koyanokks Heike S43369/97 f. 970630 e.
Jehu u. Mickes Siberian Race Samba Äg.
Maritha Henriksson Lycksele
1Junkl 1Junkk HP Cert HP CK 1Bhkl BIM
Ökl
Vindsnabbes Elues S 23451/95 f. 951107 e.
Vindsnabbes Zingo u. Skyfree av Seppalaska Äg. Carola Hoffman Hoting
1Ökl 2Skl HP CK 2Bhkl

CERT BIM
Zyklonens Single Girl.
Äg. Ingegerd Larsson, Uppslala.
Chkl
S&NUCH Hyttmyran’s Cinderella in White
S35552/93H f. 930508 e. PDP Ch. Jalmals
Dimitrij u. Timitas Amorova Uppf. & Äg.
Doris Westin & Pauli Parpala Storvik
1Chkl HP CK 3Btkl
Vetkl
SUCH S(POLAR)CH PDP Great Grusjenka
S41317/90H f. 900512 e.Great Vasiljev u.
Ch. Great Shabrowska Uppf. & Äg. Elga
Carlsson Hedemora
BIM Vetkl 2Bkl
Uppf.kl
Nalletorpet’s Kennel
HP (Deltog ej i BIS-ﬁnal)

Siberian Husky

Valpkl Tik
Koyanokks Taiga S52981/97 f. 970925 e.
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Jehu S17320/91 f. 901010 e. Zeros Ruehoe
u. Unisaks Flash Äg. Patrik Kuru Bräcke
1Ökl 3Skl HP CK 3Bhkl 1Bkl BIS-3 Bkl BIS2 Vetkl
Junkl Tikar
Igais Tassar Calluna-Uulgaris S45215/97
f. 970703 e. Chamsin’s Chief Geronimo u.
S(POLAR)CH Miyax-Eskimo Äg. Catharina
Paaske Bredbyn
1Junkl 1Junkk HP 3Skl HP CK 4Btkl
Ökl
Yen S57859/94 f. 940803 e.Chamsin’s Lets
Play Tommy Dorsey u. Polardragets Akka
S. Äg. Kurt Andersson Härnösand
1Ökl CK HP 1Btkl BIR BIG-3 BÄSTA SIB:
HUSKY
Koyanokks Ite S41041/95 f. 950518 e.Jehu
u. Mickes Siberian Race Samba Äg. AnneMarie Persson Lit
1Ökl 1Skl Cert HP CK 2Btkl
Koyanokks Ikki S41042/95 f. 950518 e. & u:
som ovan. Uppf. & Äg. Evlyn Zemrén Lit
1Ökl 2Skl HP CK 3Btkl

Koyanokks Rickie S 41040/95 f. 950518 e. &
u. Som ovan. Äg. Evlyn Zemrén Ås
1Ökl 4Skl HP CK R-Btkl
Avelskl.
Mickes Sibirian Race Samba S19401/94 Äg.
Evlyn Zemrén Ås
HP BIS
Uppf. Kl
Koyanokks Kennel
HP BIS

Mats Eriksson, ingår i den träningstrupp för
slädhundsförare som landslagskaptenen för
sprintförarna, Bo Göran Karlsson har tagit ut inför
säsongen 1998-99. På bilden Mats med Tupilak´s
Trapper. Foto: Nils Hjelm

Siberian husky. Bästa avelsgrupp. BIS 1:a SPHK Älandsbro 24/5 98.
Äg: Evlyn Zemre´n, Östersund.
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Utställningsresultat från Kosta den 9 maj-98
Domare: Nils-Arne Törnlöv
Alaskan Malamute

Valpklass
Hanar 6-9mån.
High Destiny Hill’s Clear Loadstar
S53415/97 f. 971008 e. High Destiny Hill’s
Amazing Timber u. Sqyjem Aurora’s Shades O’Amber Äg. Bente Johansson Skillinge
1 HP BIR BIS 1:a
Tikar 6-9 mån.
High Destiny Hill’s Clouds Of Grey
S53414/97 f.971008 e & u som ovan Uppf.
& Äg. Monica Helin-Sandström Högsjö
1 HP BIM
Avelsklass valpar
High Destiny Hill’s Amazing Timber Äg.
Monica Helin-Sandström Högsjö
BIS 1:a
Uppfödarklass valpar
High Destiny Hill’s Kennel
BIS 2:a
Hanar
High Destiny Hill’s Amazing Timber
S66447/91 f. 911108 e. Muttesmia’s Beau
Silver Moon Shadow u. Mahlemiut’s
Caribou Tasha Uppf. & Äg. Monica HelinSandström Högsjö
1 Ökl HP CK 1 Bhkl BIR BIS 1:a
High Destiny Hill’s Amazing Lucifer
S66451/91H f. 911108 e. Muttesmia’s Beau
Silver Moon Shadow u. Mahlemiut’s Cari-

18

bou Tasha Äg. Birgitta Sandström Huddinge
1 Ökl HP CK 2 Bhkl
Chinook’s Qimbo S41218/90 f. 900513 e.
CH Topkok’s Longdistance Fant u. CH
Ivalos Ayla Äg. Anne Andersson Orrefors
1 Vetkl HP CK 3 Bhkl
Tikar
High Destiny Hill’s Black Berry S32141/
94H f. 940515 e. Muttesmia’s Beau Silvermoon Shadow u. Mahlemiut’s Caribou
Tasha Äg. Johan Grönberg Orrefors
1 Ökl 1 Skl CERT HP CK 1 Btkl BIM
Nochi N04027/97 f. 960926 e. Najanin’s
Norwegaian Tugidak u. Little Charmuz
Äg. Kristina Schwartz Billesholm
1 Ukl 1 Ukk HP 2 Skl HP CK 2 Btkl
High Destiny Hill’s Easy To Eclips
S37279/96 f. 960515 e. Bumbi u. High
Destiny Hill’s Black Diamond Äg. Niklas
Nordström Slite
1 Ukl 2 Ukk HP 3 Skl HP CK 3 Btkl
Uppfödarklass
High Destiny Hill’s Kennel
1 HPBIS 1:a

Siberian Husky

Valpklass
Hanar 6-9 mån.
Gevonnes Uranos S50057/97 f. 970823 e.
Kanalaskas Tok u. NV-95 Gevonnes Pollux
Äg. Jan Snarberg Mullsjö
1HP BIR BIS 2:a valp

Tikar 6-9 mån.
Gevonnes Uskila S50059/97 f. 970823 e.
Kanalaskas Tok u. NV-95 Gevonnes Pollux
Äg. Jan Snarberg Mullsjö
1HP BIM valp
Avelsklass valpar
Kljutjevskajas Avatja Äg. Christer Karlsson
Vaggeryd
BIS 2:a valp
Uppfödarklass valpar
Gevonnes Kennel Äg. Georg Matsson
Enviken
BIS 1:a valp
Hanar
I’nachos Fired Up And Runing S39730/97 f.
970715 e. Dejomas Kruto u. I’nachos Bivdi
Äg. Mona Krantz & Christer Karlsson Vaggeryd
1 Junkl 1 Junkk HP 1 Skl CERT HP CK 1
Bhkl BIM
SUCH Lanjas Åbbas S48944/88 f. 880505 e.
Tjukotka Nellison u. Elfkarlens Jilla Äg. Ida
Björk Hok
1 Vetkl HP 1 Bkl HP BIM Bkl
Tikar
Kljutjevskajas Hjördis Pettersson S58713/96
f. 961120 e.Kljutjevskajas Vasili Osipovitj u.
Kljutjevskajas Vodka Uppf. & Äg. Helen &
Anders Westergren Höör
1 Ukl 1 Ukk HP 1 Skl CERT HP CK 1 Btkl
BIR BIS 2:a
Lanjas Davvi S40050/93 f. 930619 e. Boris
u. Flexvya’s Betty Äg. Solveig Eriksson
Vimmerby
1 Ökl 2 Skl HP CK 2 Btkl

Gevonnes Tequila S22881/97 f. 970312 e.
CH Gevonnes Fab’mo u. CH Gevonnes
Leona Äg. Annika Eriksson Huskvarna
1Junkl 1 Junkk HP 3 Skl HP CK 3 Btkl
Lanjas Dalvi S40051/93 f. 930619 e. Boris
u. Flexyva’s Betty Uppf. & Äg. Sverker &
Lena Björk Hok
BIR Bkl BIS 2:a Bkl
Uppfödarklass
Kljutjevskajas Kennel Äg. Helene & Anders
Westergren Höör
1HP BIS 2:a

Samojed

Valpklass
Hanar 6-9 mån.
Slåboda’s Hot Dog S49053/97 f. 970822 e.
Slåboda’s Coastal Command u. Slåboda’s
First Ladt f. Kalina Äg. Irene Kalmenborg
Löttorp
1 HP BIM valp
Tikar 6-9 mån.
Swedsam’s Proud Mary S 46631/97
f. 970826 e. Antorca’s Candy Man u.
Slåboda’s Lucky Aussi f. Kalina Uppf 6 Äg.
Chrisyina Bjerstedt-Ohlsson Önnestad
1 HP BIR BIS 3:a valp
Hanar
SUCH Tjh LP1 Cloudland’s Cartiga Caxe
S57639/93 f. 930920 e. Ch Tintomara’s
Lunkentuss u. CH LP Swedsam’s Hold
me Tight Uppf. & Äg. Christina Lindbladh
Eslöv
1 Chkl HP CK 1 Bhkl BIM
SUCH Kannibalen’s Bethoven S 34181/92H
f. 920501 e. CH Swedsam’s Michael Chang
u. Solsäters Kassandra Uppf. & Äg. Chris-
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tina Thursﬁeld Åstorp
2 Chkl HP CK 2 Bhkl
DKCH Discos Bodyguard DKK 06148/94
f. 940302 e. Humorescque Quite Easy u.
Kaussas Petit Fleurie Äg. Willy Jönsson
Tureby Danmark
1 Ökl 1 Skl CERT HP CK 3 Bhkl CHAMP!
PDP S(POLAR)CH Happy White
Dream’s Adonis S 24269/95H f. 950414
e. Swedsam’s Jailhouse Rock u. CH
Samcock’s Joy For Tervis Äg. Christina
Svensson Näsum
1 Ökl 2 Skl HP CK 1 Bkl HP 4 Bhkl BIS 1:
a Bkl
UVV-94 NORDCH INTUCH PDP NV-97
KISG-95 KLBCH Whitecliff Karu Jointventure DKK 09943/94 f. 930616 e. USACH
Whitecliff’s Blak Jocque Karu u. USACH
Whitecliff’s Our Barusi Karu Äg. M-L & B.
Lakjer Kvistgård Danmark
3 Chkl HP CK 2 Bkl R-Bhkl
Swedsam’s Making Your Mind Up S
25689/94 f. 940324 e. Chatka Roman Polanski u. CH LP Swedsam’s Whiter Shade Of
Pale Äg. Beatrice Palm Dalby
1 Ökl 3 Skl HP CK
NUCH White Eagle N 41298/93 f. 931117
e. CH NV-93 Isac u. CH Adoreble Snow
White Äg. Kristin Nörve & Morten Hölland
Hakadal Norge
1 Ökl 4 Skl HP CK 3 Bkl
SUCH S(POLAR)CH PDP Jalmals Fokusnik
S 63927/88H f. 881021 e. CH PDP Schott
u. CH S(POLAR)CH PDP Jalmals Bellatrix
Äg. K-G Hedsten Tingsryd
1 Vetkl HP 4 Bkl BIM Veteran
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Tikar
LP1 LP2 LP3 SV-97 SLCH SUCH DKUCH
NUCH Swedsam’s Nightﬂight To Venus S 13198/96H f. 960106 e. MULTI CH
Whitecliff Karu Joinventure u. Swedsam’s
Just Between You And Me Äg. Marie Lillé
Ronneby
1 Chkl HP CK 1 Btkl BIR BIS 1:a
Nordvikens Anna Karenina-Demina DKK
08171/97 f. 961217 e. MULTI CH Whitecliff
Karu Jointventure u. CH S(POLAR)CH
NTCH PDP Nordvikens Dinka-Demina Äg.
M-L & B. Lakjer Kvistgård Danmark
1 Ukl 1 Ukk HP 1 Skl Cert HP CK 2 Btkl
Athena S 46172/95H f. 950718 e. Finnstad’s
Igor u. PDP Dejomas Dudinka Uppf. & Äg.
Mikael & Anette Lindblom Eksjö
1 Ökl 2 Skl HP CK 3 Btkl
Newsam’s Fanny Hill S 48582/95 f. 950808
e. Chatka Krim u. CH Newsam’s Cindy
Lauper Äg. Madeleine Håkansson Växsjö
1 Ökl 3 Skl HP CK 4 Btkl
PDP Jurak’s Maiden Of The U. S Male DKK
28624/95 f. 951026 e. MULTI CH Whitecliff Karu Jointventure u. WA-92 INTUCH
Jurak’s Polina Chesnokova Uppf. & Äg.
M-L & B. Lakjer Kvistgård Danmark
1 Ökl 4 Skl HP CK 1 Bkl HP BIM Bkl
Slåboda’s Lucky Aussi f. Kalina S
21761/95H f. 941217 e. Kalina Silver Samkist u. Kalina Lucky Magic Äg. Christina
Bjerstedt- Ohlsson Önnestad
1 Ökl 5 Skl HP CK
Swedsam’s Pepsi Cola S 32284/88H f.
880512 e. CH Explorer’s Uncas u. CH Golway Mary Rose Äg. Madeleine Håkansson

Växsjö
1 Vetkl HP BIR Vet. BIS-2:a Veteran
Avelsklass
UVV-94 NORDUCH INTUCH PDP NV-97
KISG-95 KLBCH Whitecliff Karu Jointventure Äg. M-L & B. Lakjer Danmark
1 HP BIS 1:a

Siberian-import
Per och Ingrid Agefeldt har importerat en
hanhund från kennel Northome i USA. Den
heter Northomes Rude-E och föräldrar är
Northomes Tough Guy och Kodiak´s Jewel
II. Rude-E beﬁnner sig för närvarande i karantän där han ska vara kvar till november.

Uppfödarklass
Happy White Dream’s Kennel Äg. Eva &
Johan Hultberg
1 HP BIS 2:a

Bilder från Piteåutställningen 24 April

Cert, BIR, BIS 2;a Piteå SPHK
Mahlemiut´s Howun Jongleur. Äg: Louis Liljedahl, Storuman.

21

CERT BIR BIS 3;a i Piteå SPHK 24/4
98
CERT BIM Älandsbro SPHK 23/5 98.
Koyanokks Heike.
Äg: Maritha Henriksson, Lycksele.

CERT BIM
Zorro. Äg: Yvonne Larsson, Vännes
Piteå SPHK 24/4 98

Samtliga foton: Inger Side´n

CERT BIR o BIS Piteå SPHK 24/4 98
Anatina Brilliant Waltz. Äg: Toina o
Tuula Hämäläinen, Torneå.
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Jiepeers kennel
Alaskan Malamute

Jiepeer`s kennel har parat Winterdance Little Moose (Ruffa) med
Snowstorms Stonefox (Kiddo) SCH SFCH. Ruffa kommer ifrån Christine Esseth senaste kull med
sherpa. Valpar väntas till 980808 Ägare till hanen är Raija Härkönen och Jarmo Valo boende i
Finland. Jarmo och Raija importerade Kiddo från Canada.
Kiddo och Ruffa är båda hd ad och ögonlysta UA.
Båda hundarna går som rena arbetshundar i storspann.
Båda har även utmärkt temperament och lynne. Valparna kommer att
vänjas vid småbarn (våra egna), katter, höns och andra hundraser.
Ring eller maila för mer information.

Frasse Hed och Vickan Nordgren
Knopparna 722 Tel: 010-2097721
792 96 Våmhus
0250-45755

Holm 14, Idenor
824 91 Hudiksvall

Ta en titt på våran hemsida
för mer information om parningen och våran uppfödning.
http://www.jiepeers.se
E post: malamute@algonet.se

0650-56 10 88
070-653 71 80
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Ordförande: Johan Hultberg 0454-49240
V.Ordförande: Åke Alm 0372-40024
Sekreterare: Anna-Lena Nennestam 0430-13788, Kassör: Helen Burman 044-66055
Ledamot: Olav Laursen
Suppleanter: Madeleine Carlgvist 0477-19181 &
Christina Svensson 0456-20135
Aktivitetskommitén: Eva Hultberg 0454-49240, Gunnel Åkerlind 0300-26575 &
Irene Kalmeborg 0485-25284
Kontaktperson: Johan Hultberg 0454-49240

INTERNET

Södras nya hemsida ﬁnns under adressen:
http://www.fortunecity.com/olympia/wade/192/
Sidan är under uppbyggnad så ha tålamod det
kommer mera! Gunnar Ragneby har en mycket
intressant saijt med många länkar över hela
världen på adress:
http://user.tninet.se/~gor678w/

Klubbdressar

Södras nya klubbdressar och vinterjackor med
den nya loggan ﬁnns att beställa fram tom den
1 November 98 beställningen är bindande, kläderna håller en mycket hög kvalité för mer info
samt beställning ring: Carola & Åke Alm 037240024. T-shirts och tygmärken ﬁnns att beställa
hos Eva & Johan Hultberg Tel:0454-49240
t-shirtarna är vita och ﬁnns i storlekarna S-XL
dom kostar 75 kr tygmärkena kostar 30 kr.

Fototävling

Södra har tänkt att ta fram en Almanacka med
Polarhundsbilder och utlyser därför en Fototävling, Almanackan kommer i mån av tillgång
att innehålla 3 stycken bilder på varje ras, den
kommer att ﬁnnas att beställa under hösten
och kommer att kosta strax över hundralappen
mer info om detta kommer i senare nummer
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av polarhunden, Så därför uppmanar vi nu alla
att ta fram era polarhundsbilder och skicka till
oss, bilderna skall vara ”hemtagna” alltså inga
proffsbilder. Senast den 12 oktober vill vi ha
era bilder skicka med ett frankerat kuvert med
namn och adress och märk korten med namn på
baksidan så att vi hittar den rätta ägaren så får ni
era bilder i retur. På Beachracet i Laholm kommer sen bilderna att ﬁnnas uppsatta där alla som
vill kan rösta, dom 3 kort på respektive ras som
fått ﬂest röster kommer att ﬁnnas i Almanackan.
Bilderna skickar ni till Eva Hultberg Ekstigen 4
293 73 Jämshög.

Årsmötet, Turkörningen och
Vandringen som kom av sig!

I april hade vi planerat en turkörning och vandring på skjutfältet i Kosta, tyvärr var inte vädrets makter på våran sida, snöblask gjorde att vi
var tvungna att ställa in. I samband med denna
träff hade vi vårt Årsmöte. Deltagarantalet var
dessvärre inte så överväldigande, nog måste det
väl ﬁnnas ﬂera i vårt distrikt som vill göra sin
stämma hörd vid ett så pass viktigt möte. Nej
skärpning på er Söder bor. Nästa tillfälle kommer att vara på nybörjarträffen i September då
vi kommer att ha ett medlemsmöte. Möt upp
och ta tillfället i akt att dela med dig av dina
åsikter!

Solsken tänka sig!

Säga vad man vill om våran årliga Kostahelg
men inte är vi bortskämda med vädret, men i år
sken solen från en klarblå himmel konstant i
två dagar, så mina vänner bered er på det värsta
till nästa år för med sånt kanonväder som det
var i år så har nog vädergudarna tagit ut sig för
det närmaste deceniumet. Våran domare NilsArne Törnlöv hade dragit full pott (85 hundar)
till denna utställningsdag, till årets BIS vinnare
utsåg han Samojeden LP1 LP2 LP3 SV-97
SLCH SUCH DKUCH Swedsam´s Nightﬂight
To Venus till vardags kallad Nadja och ägd av
Marie Lillé Grattis önskar vi på Södra! Nästa år
arrangera vi SPHK:s stora årsmöte väl mött då!

Vattenfestival med fjäsk!

Förra årets vinnare Björnligan var i år värdar
för vattenfestivalen, redan på Pm:et gjorde dom
klart för oss att det som belönas extra mycket
var IQ, styrka, skönsång och fjäsk, eftersom
vi ansåg att vi inom skönsång och styrka trots
namnet hade vissa begränsningar, bestämde vi
oss på ett tidigt stadium att det var framför allt
fjäsket vi skulle lägga vår energi på OOOJ VAD
VI FJÄSKADE wienerbröd, after eight, danska
öl mm. Förutom dagens bästa fjäsktitel lyckades
vi även roffa åt oss bästa hundtiteln när våran
”väldresserade” hund som i stället för att söka
efter godis i markerad ruta försökte stjäla en
påse B-mark (dom pengar som för dagen stod
på spel) även den fyrbenta lagkamraten insåg att
det var dom som gällde för att vinna, taktiken vi
lagt upp slog mycket väl ut vi lyckades att med
mycket knappa marginaler besegra The polarbears of kennel Lanja som kom på en hedervärd
andra plats. Vi vill passa på att tacka Björnligan
för en välarrangerad och trevlig dag det får ni
guldstjärna för. Arrangörerna hade bestämt att

nästa års vattenfestival skall arrangeras av det
lag som på något sätt utmärkt sig denna dag,
denna titel gick till kocklaget med lagledare
Freddie Åkerlind i spetsen. Så inte nog med
att vi ﬁck äran av att vinna vi slapp dessutom
arrangera detta spektakel nästa år, nåja skämt
åsido enligt ryktet så har kockarna redan börjat
planera så vad månne det bliva av denna helg!
Hmm just det ja det höll jag på att glömma dom
har redan börjat att ta emot mutor deklarerade
dom för alla närvarande så det gäller väl att vara
ute i god tid.
Södras Elit

Stafetten.

Nu var det klart, årets stafett är genomförd.
Eftersom inget annat distrikt vågade anta utmaningen så var det Västra och Södra emot
varandra i en stenhård kamp, först ut var
Lödöse Janne för västra och Mats Andersson
för Södra som efter vurpa redan på startlinjen
så småningom kom iväg, det gällde att hålla
tungan rätt i mun från start för redan efter ca 15
meter kom en 90 graders vänstersväng där något spann provade på att uppsöka skogsbrynet
men med lite hjälp lyckades komma på rätt spår
igen. Första sträckan gick i Södras favör sen var
det än den ena än den andra som ledde i denna
mest spännande och jämnaste stafett hittills. För
att göra det hela ännu mer spännande startade
sista ekipagen som var springande samtidigt
och till slut efter stenhård kamp stod Södra som
segrare. Sen bar det av till Atilla hundklubb som
hade varit vänliga och lånat oss deras klubbhus
där stod kökspersonal redo med kaffe. Efter en
stärkande tår bar det sen hemåt i samlade trupper. Tack Västra för en god match.

Dragträff.

I december kommer vi att ha en endagars dragträff troligtvis i Skåneland nånstans, mer information angående denna träff kommer i senare
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nummer av polarhunden samt kommer även att
kunna tillgå på Södras hemmsida på Internet.

13788
28-29/11 Kosta Nattrace Johan & Anne 048133020

Evenemangskalendern:

19-20/9 Asarum Nybörjarträff & Medlemsmöte
Johan Hultberg 0454-49240
17/10 Laholm Beach-Race Nennestam 0430-

Nybörjarträff & Medlemsmöte i Asarum
19-20 September

Nybörjarträffen är ett bra tillfälle att prova på aktiviteter som du/ni är nyﬁkna på eller fräscha
upp dom kunskaper ni redan har. Lördagen den 19 september kommer det att ﬁnnas stationer
med Nome, nordiskt, klövjning samt utställning att titta närmare på. På kvällen kommer det att
ﬁnnas station med lintillverkning för er som vill lära er att göra detta själv, vi kommer även att ha
gemensam middag till självkostnadspris.
På Söndagen den 20 september kommer det att ﬁnnas möjlighet att prova på vagnskörning för
dom som vill. Övernattningsmöjligheter ﬁnns. Anmälan görs till Johan Hultberg 0454-49240
senast den 1 september. I samband med denna träff kommer vi även att ha ett medlemsmöte, så
passa på att ventilera dina åsikter.
VÄLKOMMEN!

Inbjudan till Beach-Race på Mellbystrand i
Laholm
Lördagen den 17 oktober

Vi samlas på parkeringen vid Tre Laxar kl.11.00. Därefter kör vi till stranden i Laholm där
racet kommer att gå, beachracet är ingen tävling utan var och en kör så långt man vill dock
max 6.5 km innan man vänder och kör tillbaka. Starten är gemensam för alla spann stora som
små. Efteråt ﬁkar vi, medtag eget ﬁka. Anmälan till Fam Nennestam senast den 14 oktober på
telefon: 0430-13788.
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NATTRACE

28-29 November

SPHK Södra inbjuder till ett vagnsrace i Kosta. Nattracet kommer att sträcka sig över
2 mils körning, med en obligatorisk vila efter ca 1 mil. Vid checkpointen serveras
blåbärssoppa och vatten till hundarna. Efter målgång serveras glögg och korv vilket
också ingår i startavgiften. Prisutdelning sker söndag förmiddag. Sista anmälningsdag är den 1 november, anmälningsavgiften är 90 kr, logi 70 kr vilket sätts in på
pg.nr:4569222-5 Anne Andersson (skriv om det är 2,4,6 spann eller nordiskt som du
ska köra/springa samt om ni betala för logi.)
Övriga upplysningar/anmälan: Johan Grönberg eller Anne Andersson på tel: 0481-33020.

VÄLKOMNA.

KOSTA DRAGET I ÖKEN HETTA!
Morgonen inleddes med veterinärkontroll av
alla hundar som skulle delta.
Roligt nog så blev alla ca 30 spannen godkända,
efter en del goda råd som vi ﬁck av våran
Vet. Carina Åkersson Nybro Djurklink om
bl.a. stretching innan och efter en tävling eller
träning.
Sedan bar det av i samlad trupp till
tävlingsplatsen, Efter ett kort förarmöte så
beslutades det att banan skulle kortas av
p.g.a. den stigande ökenhettan. Våra Danska
hundförare trodde nog att dom kommit till
kontinenten (KOSTA DE SOL). Först ut denna
dag var Sverker och Lena Björk med sina 6spann SH. Sen kom i vanlig ordning 4 och 2spannen iväg. Och en i nybörjarklassen.
Tilläggas ska att ett C-spann körde ifrån oss så
dammet rök Vi kan väl skylla på att dom var
helt oberörda av hettan. Efter dessa så var det
dax för den nordiska stilen (barmarkspulka).
SVERIGE MOT DANMARK. Segern gick
till Danmark insprungen av Pia Findström
Visslingen så hade Wiola Larsson från Sverige
(Södra) ett missöde på vägen, hon hade levande
last bestående av ett st barn. Sussie Grönberg

i skrindan men hjulet lossnade och Sussie ﬁck
springa efter med hjulet i handen. Men dom var
lika glada ändå (Gladas var nog hunden). Sedan
var det Juniorernas tur att starta först ut var det
5 st förare som körde med 2 hundar sedan var
det enspann juniorernas tur. Medan vi vuxna
roade oss så tog Ia Hedsten och Björn Glimholt
hand om starten för våra småttingar.
OCH NU TILL DEN ÅTRÅVÄRDA TITELN
AV ÅRETS BÄSTA RASSPANN!
Alaska malamute INGE EKLUND
Siberian husky SVERKER BJÖRK
Samojed NISSE UPPSTRÖM
Grönlandshund JAN-ERIK ENGEBRETSEN
BÄSTA C-SPANN BLEV NICKLAS
NICKLASSON
GRATTIS ALLA, ÖNSKAR VI I SÖDRA
Nästa aktivitet på Kosta kommer att vara
nattracet i slutet av Nov. ca 2 mils körning med
obligatorisk vila. Kom gärna tillbaks då och kör
i normal temperatur ( för visst måste vi visa att
RESULTAT FRÅN KOSTA DRAGET
på nästa sida
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RESULTAT FRÅN KOSTA DRAGET 10/5-98.
6-SPANN ca 2,5 km
1. Sverker Björk
SH
2. Lena Björk
SH
4-SPANN
1. Nisse Uppström
SAM
2. Christer Karlsson
SH
3. Jan Nielssen
SAM
4. Kalle Hedsten
SAM
5. Erik Brink
SH
2-SPANN
1. Inge Eklund
AM
2. Inge Eklund
AM
3. Johan Grönberg
AM
4. Mikael Persson
AM
5. Georg Sandström
AM
6. Freddie Åkerlind
SH
7. Annika Eriksson
SH
S. Kristina Schwarts
AM
9. Eva Hultberg
SAM
10. Kristina Svensson
SAM
2-SPANN C-klass
1. Nicklas Nicklasson
C
NORDISK BARMARKSPULKA
1. Pia Findström
SAM
2. Wiola Larsson
AM
NYBÖRJARKLASS
1. Jan-Erik Engebretsen
GRL
JUNIORER 2-SPANN ca 2,5 km
1. Alexsandra Krantz
SH
2. Robbin Krantz
SH
3. Ida Björk
SH
4. Elin Björk
SH
5. Alexsander Brink
SH
JUNIORER 1-SPANN ca 1 km
1. Patricia Persson
AM
2. Lena Grönberg
AM
3. Nicklas Sandström
AM
MINIORER ca 200 m
1. Sussie Grönberg
AM
2. Moa Björk
SH
3. Tobias Hedsten
SAM
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6,09
7.10
6.03
6.17
7.04
S.56
10.40
6.2S
6.57
6.59
7.02
7.32
7.39
7.44
9.03
9.27
11.44
5.46
12.44
13.24
7.50
8.10
9.07
9.18
10.20
15.37
2.55
3.22
3.27
0.00
0.00
0.00

fortsättning från sid 15

Julafton 1997 i hyddan på Austfjordneset.

Två grönlandshundar konfronteras med en isbjörn
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Hundlivet i Bild

Jongleur

Mahlemiut’s Howlin’ Jongleur född
1995.10.25 (e Mackinaw’s Sno-Bear
Cooper & Mahlemiut’s Caribou
Yentna), uppfödare Göran Dernebo,
blev svensk utställningschampion
(SUCH) i Älandsbro i maj detta år.
Jongleur är 66 cm över manken och
väger 40 kg. Jongleurs utställningmeriter på ofﬁciella utställningar (totalt 7 st
): Bästa polarhundsvalp i Nora 1996, 5 BIR, 1 BIM samt 3:a i gruppen i Piteå
Int. juli 1998, 2 CACIB.
Candy född 1994.10.25 (e Najanin’s Norwegian Tugidak & Lafayett), uppfödare
Gerd Braseth & Rune Nilson, blev svensk utställningschampion (SUCH) i Piteå
i juli detta år. Candy är 59 cm över manken och väger 38 kg. 1 CACIB
Båda hundarna genomförde dragprovet i Rätan under årets
malamutemästerskap i tvåspannsklassen. Jongleur tog även det norska
dragprovet genom att bli 6:a av 12 deltagande spann i 1-spannsklassen vid
Femunden i år (samt gick under en timme på en mil med 25 kg dragvikt). De är
röntgade i höft- och armbågsled (u.a.) och ögonlysta (u.a.). Jongleur går som
ledarhund i 5-spann. Candy genomförde Åredraget i tvåspann (last 80 kg i två
dagar och 40 kg en dag, 4 mil varje dag). Totalt gick Jongleur och Candy förra
säsongen ca 200 mil på snö.
Foto: Louis Liljedahl, Storuman
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Arctic Trails Bear Paw
e Amareq the King of Arctic Trails
u Masanos mooseland Ateq. Uppf.
Therese Eriksson,ägare: Åsa
Carlsson, Filipstad. Valpar väntas
1/7 med Najanins Norwegian
Tugidak. (se annons under
medlemsannonser)

Siberian husky ”Freya” 25/6-96 9 månader.
Avatac´s Eagle luckie Squaw. Foto: Britt-Inger Stillman, Hallstahammar.
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Fyrspann i solnedgång på väg mot Luossavaara i Kiruna.
Foto: Margot Björnström, Kiruna.

Mina duktiga ledarhundar. Siberian husky Frostland Frozen Frost och
Kljutjevskajas Moskovskaya. Äg. o foto: Eva Allde´n, Koskullskulle.
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Grönlandshundvalpen Nansen
6 månader.
Foto: J E Engebrektsen.

Nooki och Berra.
Foto: Ingela Högestig, Frövi.
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HUNDHÄNDIGT innehåller idéer, skisser, lästips, intresseundersökningar.
Sidan sammanställs av Annika Isaksson (utbildningsansvarig).
Medarbetare och testpanel ( se ovan ).
Under rubriken HUNDHÄNDIGT kommer du att ﬁnna tips och idéer om hundar och utrustning.
HUNDHÄNDIGT är riktat speciellt till dig som är nybörjare, men även du som varit med ett tag,
kanske kan hitta en ny synvinkel på något.

HUNDHÄNDIGT’s första avsnitt handlar om det som är grunden till en trivsam relation hund-förare-omgivning; KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP.
Det är något som är speciellt viktigt för oss som är intresserade av polarhundar. Våra hundar är närmare sitt ursprung än andra, både på gott (huvudsakligen) och ont.
POLARHUNDENS STARKA, URSPRUNGLIGA INSTINKTER MEDFÖR VISSA KONSEKVENSER

Jaktinstinkten

-kräver ständigt koppel utomhus (undantagen är få )
-gör hunden motionskrävande
-fordrar rymningssäker hundgård

Flockinstinkten
Överlevnadsinstinkten

-hunden kan inte vara ensam
-om inte Husse / Matte aktiverar,
…hittar hunden själv på …

För att DU, i polarhundens ögon, ska vara en ledare måste du vara mycket initiativrik.
DITT ANSVAR SOM FLOCKLEDARE ÄR ATT…
-ta ﬂest och bäst initiativ jämfört med hunden
-ange ﬂockens normer
-leda fram till bra föda och viloplats
-vara trygg och klok, framförallt i nya situationer
-vara varm och nära
Man lär sig lättast det som ger bäst utdelning
GLÄDJE OCH TRIVSEL ÄR BRA UTDELNING
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KOMMUNIKATION är inte bara läten, mimik och svansföring. Kroppshållning, blickar, rörelsesätt
och –riktning samt hur / var man berör, är minst lika viktigt..Vi upplevs som tvåbenta hundar. Detta
kan vi själva utnyttja. Slå aldrig!
DOMINANTA HANDLINGAR kommer generellt sett ovanifrån t ex klapp på huvudet eller ryggen,
handgrepp över nosrygg/panna, tag i nackskinnet, kramar, titta (stint) i ögonen. Att stryka med
handen på hundens buk/ genitalregion när den visar underkastelse, är att visa att man godtar dess
undergivenhet.
Stirrande är utmanande/hotfullt. Från ledare = tillrättavisning
REAKTIONER PÅ DOMINANTA SIGNALER ”Borste på ryggen” tyder på osäkerhet. Öron-/
Hund som “viker”.
svansläge kompletterar budskapet. Om ditt beteende
framkallat ”borsten” har du agerat ”opålitligt”.
Hela hunden blir lite lägre.
Du ser kanske att den viker ut bakbenet lite.
PASSIV UNDERKASTELSE
visar magen och spelar liten, kanske t o m släpper urindroppar

Den andres valpvårdarinstinkter ska hindra från påhopp
och den nosar /slickar runt genitalierna
AKTIV UNDERKASTELSE
viker öron, sänker svans, slickar i mungipan (som valpar tigger mat)
Den ”stolte” nonchalerar eller ”kurrar” kanske och biter lätt över den
undergivnes nosrygg. Ofta uppsöker en undergiven hund en dominant
och stoppar då in nos/huvud i den andres mun (aktivt underkastande) för att ”fjäska in sig” .
Varför viftar hunden på svansen? Svansviftningen i sig är inte, som vi ofta tror, ett tecken på glädje,
utan ett förtydligande av på vilken nivå hunden håller svansen. Högt = dominant, lågt = undergivet
och alla lägen däremellan. En på kattvis svepande hög svans, visar en arg, dominant hund. Att
”svansen mellan benen ” är uttryck hos en hund som känner sig väldigt pressad är dock riktigt.
Spetshundar tolkas ibland av andra raser som dominanta p g a den normala höga svansföringen, de
välresta öronen och det ofta ”vilda” sättet att leka.
Studera din(a) hund(ar)s sätt att kommunicera. Prova själv att spela stolt och dominant. Använd så
djup och mörk röst du kan och se vilket resultat det kan ge.
Ju bättre du kan hundspråk, desto mer givande blir samvaron med hundar.
En ledare rör sig värdigt ”med högburet huvud”, är ärlig och missbrukar inte tillit. Ledaren är någon
att se upp till med förtröstan om att man är i goda händer.
Lycka till som ledare!
Om DU har önskemål om innehåll i HUNDHÄNDIGT, kontakta gärna mig. Adress/telefonnummer
Forts nästa sida
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på SPHK-informationssidan i tidningens början. Annika
Kommande ämne: Börja dra - nödvändig och säker utrustning.
LÄSTIPS: Jean Craighead George: Vargﬂickan (Rabén&Sjögren), Abrantes: Hundens språk från A till Ö
(LT’s), J Wilson/ J B Steen: Hundfostran (Bonniers) Http://members.aol.com/jamaulden/leader.htm
Leader of the pack. Litteratur (och ﬁlm) om vargar ﬁnns i mängd.

Hela familjen samlade. Fr.v. Jacko,Natascha, Miyax, Silene, Annika, Cochise,
Thuja, Kero. Liggande Sölve (Silvervargen). Foto: Lisa Olsson.

Dukat till benkalas i IGAI;s hage. Fyra av benätarna fyllde fem år.
Foto: Annika Isaksson
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Ranebo-draget
Helgen den 7-8/11 inbjuder Västra Distriktet till vagnkörning.
4-spann 2x14 km
80:2-spann 2x7 km
50:1-spann 2x2,5 km
25:Middag 50:- (Maj-Lis Köttgryta)

Program:

Lördag
11.00 Bangenomgång
13.00 Första start
18.00 Gemensam middag och trevlig samvaro.
Någon form av underhållning ordnar vi.
Givetvis kör vi barnrace!
Söndag
09.00 Första start
13.00 Prisutdelning

Anmälan: Senast den 3/11 på vykort eller telefon till:
Allan Carlsson
Långedal 2297
450 71 Fjällbacka
Tel: 0525/12404
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Ordf. Johan Grönberg tel: 0481-33020

Rasrepr. Monica Helin-Sandström tel: 0151-70134

Sekreterare Frasse Hed tel: 0250-45755

Valpförmedlare Carina Eriksson tel: 026-610472

Ny ordförande i klubben.

Den 21/5 var det åter dax för utställningen
i Nora. Som bruk1igt höll vi vårt Styrelsemöte med efterföljande Årsmöte. Som
ny ordförande blev jag, Johan Grönberg,
Orrefors invald.
Jag ska försöka mig på en presentation av
mig själv.
Jag bor alltså i södra Sverige med fru, två
barn och 5 st Malamuter plus en Siberian
husky och inte förglömma en KATT ( hett
jaktbyte).
Jag har haft Malamut i ca 9 år och dess
för innan var jag aktiv inom bruks med
lydnadsbiten. (Svårt att förstå, när man ser
mig nu)
Men som Ni förstå när man väl har börjat
köra malamut så är man såld. Jag har tävlat
en del med mina hundar både i spåret och i
ringen. Men den senaste tiden har det blivit
mera ren turkörningar.
Som eran nya ordförande ska jag försöka
att jobba så att alla bitar inom hunderiet
blir tillgodosedda. Ni medlemmar inom
klubben kom gärna med förslag och idéer
hur vi kan bli bättre.
Ni kan alltid slå en signal om det är något
Ni fundera över, eller helt enkelt bara är
pratsugna. Tel: 0481-33020.
Helgen 22-24/5-98 genomfördes den
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Svenska Polarhundklubben sin årliga
konferens. Nytt för i år var att även Danmark oeh Finland var närvarande. Det
som var intressant för våran del är att ett
nordisk samarbete skall byggas upp. Ev
ett nordiskt polarhundsråd bör samlas en
helg varje år, med början1999. Rådet bör
bestå av två representanter för varje ras och
land. Uppgiften skulle vara att dra riktlinje
för det nordiska samarbetet och diskutera
gemensamma problem. Vad som annars
tog upp på konferensen kan ni säkert läsa
på ett annat ställe i tidningen.
Vad som också har hänt på Malamutesidan
är att man skall kunna ta Viltspårprov för
Championat. Men rasklubben kommer inte
att lägga ner tid eller energi på denna grejen. Utan detta är en extra grej för dom som
vill jobba med hunden på annat vis.
Nu när det är sommar och varmt så passa
på att visa upp era hundar
på utställningar, klövjevandra, dra kätting
eller bara bada med era
Malamuter.
HA EN BRA SOMMAR.
Johan Grönberg

MALAMUTE SPECIALEN
LÖRDAGEN DEN 31/10-98
INOFFICIELL UTSTÄLLNING

PLATS: HÄLLEFORS BERGSLAGSGÅRDEN ( 6 mil norr om Nora)

DOMARE: Erna-Britt Nordin.
Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån
75:Jkl,Ukl,Ökl och Chkl
130:Veteran 7-10 år
75:Veteran över 10 år
gratis
Bruksklass gratis.
OBS!! vid tredje hunden med samma ägare så är avgiften 100:Den fjärde hunden gratis.
Anmälan på SKK gamla blankett skickas till:
Anne Andersson Ryets väg 12 3SO 40 Orrefors Tel:0481-33020
Anmälningsavgiften sätts in på PG.NR 45692 22-5 Anne Andersson
OBS!!! Sista anmälnings dag den 19/9-98

VÄLKOMNA

PROGRAM FÖR MALAMUTE SPECIALEN DEN 31/10 – 1/11-98

Lördag:

Inofﬁciell utställning ( Domare Erna-Britt Nordin).
Styrelsemöte och medlemsmöte (se detta som en kallelse)
Femkamp i mån av tid. Föredrag om MINI – YUKON QUEST (30 mila tävlingen)
Samkväll. I samband med utställningen ﬁnns det möjlighet att prova på att köra din hund
med vagn med hjälp av erfarna förare.
Det kommer även att vara försäljning av ﬁka och div hundprodukter.
Avelsrådet har planerat att ha ett uppfödare och avelsmöte. Tid och plats anslås vid cafeterian.

Söndag:

Vagnsrace ca 5km. Prisutdelning Städning och hemfärd.
Vagnsklasser: 1 och 3-spann 40:- Juniorer 20:- miniorer gratis.
Logi och mat:
Flerbäddsrum med egna lakan och handdukar 120:-natt/pers.
Husvagn med el 150:- utan el 100:Frukost 50:- (barn 30:-) Middag 60:- (barn 40:-)
Information och anmälan till Mikael Persson Tel:0591-16008
Anmälningsavgiften sätts in på PG.Nr 1538573-5 Lisa Olofsson
OBS!!! Sista anmälningsdag den 16/9-98 ANMÄLAN ÄR BINDANDE!!!!!
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PLANERINGSKALENDER 98-99.
1998-10-31 Styrelsemöte Malamute Specialen (Hällefors)
1998-10-31 Medlemsmöte Malamute Specialen (Hällefors)
Styrelsemöte på Malamuteveckan. Datum se nästa nr.
Årsmöte på Malamuteveckan. Datum se nästa nr.
Klubben behöver en utställningsansvarig till årsmötet är du intresserad
eller har förslag på någon så ring till Anne Tel:0481- 33020.
Avelsrådet har planerat ett möte för uppfödare och avelsintresserade.
På Malamute Specialen. Anmälan av intresse görs vid cafeterian.
Styrelsen vill tacka Rosemary Åsberg med mamma för övernattning och mat vid Malamutekonferensen.
Till sist hoppas jag att få träffa många nya och gamla medlemmar under kommande
säsong.
Johan.

HD hos malamuter i Sverige
av Karyn Colman
Avelsråd, Alaskan Malamute.
Hej på Er! Jag har lovat att sammanställer
HD resultater hos malamuter i olika länder
och jämför de nivåerna som ﬁnns inom
rasen. Den här gången ska jag sammanfatta
resultaterna rapporterade i Sverige under
åren som malamuter har funnits här. Jag har
tabulerat resultater enligt 5-års grupperingar
(året som hunden registrerades, i de ﬂesta fall
är detta också födelseåret) så att Ni får se hur
resultaterna har ändrats under åren. Ca 1400
hundar har registrerats i sverige under alla
åren varav bara 421 har haft HD undersökning
genom SKK - detta motsvara ca 33% av våra
hundar.

har inte funnits ett fall av grad 4 HD och bara
4 stycken grad 3 från totalt 421 hundar som
har röntgades och rapporterades i Sverige. Hos
hundarna registrerade under de senaste åren
(1991 och framåt) har vi också 93% av röntgade
hunder som är HD fria. De ﬂesta fall av HD
har varit grad 1 (14st.) med 5st. grad 2 och
ett fall grad 3. Jag kan redan säga att när man
jämför med andra länder, t.ex. storbritannien
och USA, har vi en ganska låg nivå HD hos
våra malamuter. Enligt OFA ligger malamuter
med ca 13% HD fall inom rasen (87% fria) och
i storbritannien ligger de också med högre än
10% drabbade hundar.

Sammanfattningvis kan vi se att antalet hundar
som har röntgades har ökat under åren och i
genomsnitt har vi haft 93% av hundar som är
HD fria, vilket jag tycker är ganska bra. Det

Nästa gång hade jag tänkte att försöka skriva
upp likadana tabeller för ﬂera olika länder. Jag
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hoppas att Ni tycker det här är intressant och har Ni frågor eller synpunkter är Ni välkomna att slå
en signal till oss på avelsrådet.
Registreringsår
1975 - 1980
1981 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - idag
Total

Ua
17
47
125
175
25
389

Grad 1
2
5
13
1
21

Grad 2

Grad 3

1
1
5

1
2
1

7

4

Total
19
49
133
194
26
421

400
350
300
250

Ua
Grad 1

200

Grad 2
Grad 3

150
100
50
0
19751980

19811985

19861990

19911995

1996idag

Total

Hej!
Som nyinvald som suppleant i malamuteklubbens styrelse, har jag ombetts att
skriva några rader om mig själv.
Jag heter Mikael Persson och är 32 år fyllda. Jag, min sambo Lisa, dottern
Patricia, fyra malamuter och en lapsk vallhund bor strax utanför Grythyttan i
Västmanland.
Min första malamute skaffade jag för snart tre år sedan. Innan hon blev stor
nog att tävla med körde jag några tävlingar med en av Patrik Skarpeds hundar.
Resultaten blev ganska goda och det ledde till att jag blev vald till årets Rookie
säsongen 95-96. Hittills har jag framför allt kört nordiskt stil, och det ska jag
fortsätta med. Jag kanske kör någon tävling i nome framöver.
Nu har jag som sagt fyra malamuter, varav två är från egen uppfödning. Tanken
är att vi även i fortsättningen ska ägna oss åt uppfödning.
Jag ser fram emot att börja jobba i styrelsen, och hoppas kunna komma med lite
fräscha idéer. Jag hoppas på en snörik vinter med goda tränings- och tävlingsmöjligheter.
Vi ses i spåren! Micke
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Malamuter runt världen
- del 1, AMCA National
Specialty 1997
Jari Nirhamo

I fjol ﬁck jag möjligheten att åka till Louisville,
Kentucky för att se den största samlingen av
malamuter jag har någonsin sett. Det var den
årliga “National Specialty” av AMCA (Alaskan
malamute Club of America) som pågick 3e till
8e november 1997.
Inom de sex dagarna var de första två dagarna
upptagen med den regionala “Specialty”. De så
kallad “Breed classes” dömdes av Mr. James
White medan “Sweepstakes” dömdes av Mr
Ron Pohl (Taolan kennel). 259 hundar hade
anmälts till denna utställning och BIR blev AM
CH Nanuke’s Take No Prisoners (Tyler), en
hane. BIM blev AM CH Taolan Sno Klassic Off
The Wall och Best of Winners (motsvara ‘bäst
ifrån segrarklassens vinnare’) Kipmik’s Driving

AM CH Nanuke’s Take
No Prisoners - BISS/
BIR AMCA’s National
Specialty 1997
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Force.
De sista fyra dagarna dömdes över 350 hundar
(379 hundar hade anmälts) i olika klasser
som nedan. Olika tävlingar dömdes av olika
domare men den största och mest ofﬁciella
delen (s.k. Breed classes) dömdes av Mrs. Ann
Rogers Clarke som är en väl berömd domaren
både i hemlandet och utanför. Klasserna är lite
annorlunda än de som vi har här i Sverige och
jag ska försöka förklara dem så gott jag kan!
Hanar och tikar dömdes var för sig utom Best
of breed.

Klass

Beskrivning

Antal hanar i klass

6 - 9 månader

Valpar mellan 6 & 9 månader
men ej championat (ej obligatorisk)

9 - 12 månader
12 - 18 månader

Bred by Exhibitor

Antal tikar i klass

15

16

Valpar mellan 9 & 12 månader
men ej championat (ej obligatorisk

13

12

Unghundar mellan 12 & 18
månader men ej championat (ej
obligatorisk)

26

29

Den som ställer ut hunden måste vara
ägaren och uppfödaren (men ingen
championat får delta)

American Bred

Hunden måste ha fötts i USA
och inte vara championat

Öpenklass

Alla hundar som ej är championat
oavsett åldern eller att den har anmälts
i andra klasser

13

17

9

5

31
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Veteran 8 - 11 år

Äldre hundar mellan 8 & 11 år

6

16

Veteran över 11 år

Hundar äldre än 11 år

3

7

Working dogs

Hundar med qvaliﬁcation som draghund

6

7

Best of breed

Alla hundar med championat
(s.k. “specials”)

50
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Stud dog

Motsvara avelsklass med hanar

11

Brrod bitch

Motsvara avelsklass med tikar

Brace

Par (kan vara en hane plus en
tik eller två av en kön)

Vinnare ifrån alla klasser ändå upp till öppen,
går fram till öppen klass då dem tävla om att bli
“Winners dog” eller “Winners bitch” (motsvara
vår segrarklass) och då får de poäng beroende
på hur många hundar tävla i öppen klass
som de samla för att bli championat. De två
“Winners” tävla om “Best of Winners” (BOW)
senare. Till BIR tävla Winners dog & Winners
bitch, vinnare i Veteran klasser och Working
dog klasser. De allihopa tävlar tillsammans,

13
5

både hanar och tikar och det var helt otroligt att
se knappt 100 malamuter tillsammans i en ring!
BIS plockas ut först och då BIM.
Resultaterna blev:
BIR - AM CH Nanuke’s Take No Prisoners
BIM - AM CH Snoklassic Whwaters Dreamin
BOW & Winner’s Bitch- Poker Flat’s Catch the
Wave
Winner’s Dog - Pandizucchero del Lago Degli
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Orsi
Reserve Winner’s Dog - Sno
klassic Above the Rim
Reserve Winner’s Bitch Kasaan’s Eska-Mo Pie
Best Brace - Kipmik’s Direct
Action & Kipmik’s Driving
Force
Best Stud Dog - Poker Flat’s
Yukon Law
Best Brood Bitch - Byeyo’s
Champagne ‘N Ice
På tisdag kväll fanns den
“Top 20 Event” då de
20 mest framgångsrika
utställningshundar under
ett år tom 31st augusti 1998
inbjudades att tävla emot
varandra. 11 hundar deltog och
de dömdes av tre olika domare
som gav poäng till varje hund.
Poäng samlades och vinnaren
uttalades på sista dagen
under den stora kvällsfesten.
Årets vinnare blev den enda
tiken som deltog - Byeyo’s
Champagne ‘N Ice.

AM CH Sno Klassic Whwater’s Dreamin, BIM,
AMCA’s National Specialty

Det också fanns en
Weightpulling tävling med
tre klasser, hundar med
kroppsvikter som nedan Poker Flat’s Catch The Wave (tik) - Best of
60 - 80lbs (ca 27 - 36kg) - 21
Winners, AMCA’s National Specialty 1997
hundar
Veckan var mycket intressant och mojligheten
80 - 100lbs (ca 36 - 45,5kg)
att titta på så många amerikanska malamuter
- 21 hundar
samt träffa sina ägare och uppfödare var en
100lbs + (större än 45,5kg) - 5 hundar
riktigt lärorik och kul upplevelse. Nu håller jag
Vinnaren blev Storm Kloud’s Corner the Market
på att ordna min resa till Pennsylvania i år för
som drog 1300lbs (ca 591kg) under 10,42
att upprepa det hela! Finns det ﬂera som vill åka
sekunder.
med i år?
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Dragsektionen. Alaskan malamute!
Hej alla dragare!

Eftersom säsongen nu troligtvis är över passar vi på att redovisa resultaten för lag- respektive singelserien 97/98.

Lagserien:

Placering lag
1:a

Ingelaget

medlemmar

Inge Eklund
Patrik Skarped
Jörgen Sandqvist
Peter Falk

393

102

2:a

Vinndraget

372

83

3:e

Nollåttorna

203

52

4:e

Denali Musher

Dick Eriksson
Rosmari Åsberg
Mikael Persson
Johan Grönberg
Lars Öman
Georg Sandström
Ulrika Karlsson
Hans Hasselmark
Louis Liljedahl
Jeanette Florin
Kristin Swarsch

73
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Singelserien:
Placering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

medlem
Inge Eklund
Dick Eriksson
Rosmari Åsberg
Patrik Skarped
Peter Falk
Lars Öman
Krister Afseér
Mikael Persson
Kristin Esseth
Hans Hasselmark
Louis Liljedahl
Jörgen Sandqvist
Ulrika Karlsson
Kristina Swarsch
Georg Sandström
Johan Grönberg
Jeanette Florin

poäng
194
165
133
110
109
107
90
86
79
72
65
49
45
34
21
18
14

poäng total sträcka (hundmil)

Ovationer, prisutdelning m.m. planeras
att ske i samband med Malamutespecialen
i höst. I övrigt vill vi påminna alla som
nästan var med förra säsongen att bli det
den kommande.
För er som är mer turintresserade så har
dragsektionen förstärkts med en ”turavdelning”, kontakta
Frasse Heed 0250-45755.
Fortsatt trevlig polarsommar.
Hälsningar!
Lasse Öman
08-56024327
Dick Eriksson
0291-60149
Inge Eklund
0301-21223
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Ordf. Annica Uppström Tel: 0522-85700
V.Ordf. Elga Carlsson Tel: 0225-32142
Sekr. Anette Lindblom Tel: 0381-31090
Kassör. George Nyström Tel: 021-71012
Ord.led. Margareta Kohrtz Tel: 0640-45100
Suppl. Kjell Jonsson Tel: 019-572822
Suppl. Karolina Käthner Tel: 063-104558
Valpf. Marianne Fors-Jonsson Tel: 019-572822

Kantarellhundar

De ﬂesta av oss har haft en bedrövlig
sommar rent vädermässigt, det har pratats
väder som aldrig förr. Samtidigt så har
denna regniga sommar fört med sig att det
ﬁnns ovanligt mycket kantareller i skogarna. Sommaren 1998 måste ha varit en
utmärk sommar att lära upp sin hund att
spåra kantareller. Tänk så oerhört praktiskt
att gå ut i skogen med sin hund, och vips så
har den markerat skogens guld! Det skulle
verkligen vara roligt att höra om någon av
er har prövat och t.o.m lyckats med denna
uppgift. Kanske har du något annat att berätta för oss andra? Fatta pennan och skriv,

Rasklubbens PG 238354-5

det är just ditt bidrag som gör att vi kan
läsa om samojeden i Polarhunden!

Vinterträff -99

Planera redan nu in i din almanacka vinterns största samojedäventyr den 12-13 februari då samojedmästerskapen går av stapeln. Även i år blir det oﬁciell utställning.
Platsen blir för 3:e året Klotens fritidsby,
denna fantastiska fritidsanläggning som vi
är väldigt glada över att få återkomma till.
Utförlig information kommer i nästa nummer av tidningen.

Delrapport Voinaica Cup

Voinaica cup är ett aktivitetsmästerskap med målsättning att så många som möjligt skall
aktivera sin hund. Reglerna är enkla, se Polarhunden 1/98
Resultatlista eller bedömning, namn, adress , telefonnummer samt hundens data skall snarast skickas till Kjell Jonsson, Winnbergsvägen 8, 692 72 Kumla. Det är inte tillåtet att spara
resultaten till slutet av året. I förekommande fall ansvarar inte rasklubben för att resultaten
kommer med.

Namn

1. Whitecliff Karu Jointventure
2. Juraks Maiden of US-Male
2. Happy White Dreams Baijla
4. Juraks Hot and Sweet
4. Happy White Dreams Appollonia
6. Swedsam´s Night Fligth To Venus
6. Juraks Now or Never
7. Acegim´s Frozty Gimlet
8. Nordvikens Anna-Karenina-Demina
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Ägare

Poäng

Marie-Louise Lakjer 20 p
Marie-LouiseÖgonundersökta
Lakjer 17 p
Johan Hultberg
17 p
Marie-Louise Lakjer 15 p
Eva Hultberg
15 p
Marie Lillé
14 p
Marie-Louise Lakjer 14 p
Pernilla Wikström 13 p
Marie-Louise Lakjer 5 p

samojeder ua

rapporterade till SKK t.o.m 980717
Namn

Reg nr

Bednye Sobaka´s Anutchka
Bednye Sobaka´s Babinoff
Björnvaktaren´s Ragge-Lina
Björnvaktaren´s Ragge-Muffe
Borsja
Cessibon´s Golden Beauty
Champex´s Acacia
Champex´s Amadeus
Champex´s Fhe-Li-Cia
Cloudland´s Actor-On-Stage
Cloudland´s Clämmiga Clara
Cloudland´s Dansanta Do-Re-Mi
Cloudland´s Diviga Don Juan
Dejomas Devil
Elliance Let´s Twist
Humoresque Stromboli
Jämtdalen´s Cherry Lou
Jämtdalen´s Delightful Sight
Kannibalen´s Fanzy Grace
Lisselhaga´s Bloom Babuchka
Lisselhaga´s Bloom Elvis
Lisselhaga´s Bloom Morrisson
Nalletorpet´s Izmael Tromb
Nalletorpet´s Jailbird Sing Tyzon
Nalletorpet´s Katjescka Snödriva
Nordvikens Igor Stravinsky
Nordvikens Inja
Nordvikens Karelin Kaznan-Karu
Nordvikens Khatanga-Demina
Norrskens Polar Silvas Amiral
Plogens Bon-Brilliance
Prezize Cocktail Jet
Samo´bas Sarona
Samo´bas Tracy
Slåboda´s Best Of The Bunch
Slåboda´s Fortunate Girl
S
Swedsam´s Nights In White Satin
Vedja Torpet Evning-Star
Vitkind´s Gameboy
Vitkind´s Gizzmo
Vitkind´s Golden Sunshine
Vitkind´s Grandiessa

S58696/94
S51614/96
S12421/97
S12418/97
S42617/95
S10445/97
S68461/90
S68457/90
S13688/97
S48160/91
S57642/93
S58128/95
S58126/95
S40636/91
S24786/95
S56046/96
S54527/95
S51610/96
S42694/97
S49330/97
S49329/97
S49335/97
S12722/97
S44294/96
S12749/96
S38009/95
S38011/95
S12188/97
S12190/97
S36211/97
S15524/96
S35502/96
S56653/94
S51615/95
S33036/96
46213/91
S13199/96
S10441/97
S17241/97
S17243/97
S17246/97
S17245/97

Vitkind´s Guardian Angel

S17244/97

Ögonundersökta samojeder med anmärkning
Namn

Reg nr Datum Notering

Nalletorpet´s Pee-Wee In My Heart
Newsam´s Goldie Hawn
Nordvikens Jerosja

S62813/93
S24277/96
S34809/95

980506
980624
980425

Kat ÖP
Kat BP
Kat BP

Noteringens betydelse: Kat = Katarakt, BP = Bakre polär katarakt, ÖP = Övrig partiell katarakt
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Samojeden när seklet
var ungt
I tidningen Svenska Kennelklubbens Tidskrift
årgång 1909 publiceras standard för Nordiska spetsen som SKK antog vid möte den
12 december 1908. Därmed är det troligt
att Sverige var först, eller i varje fall före
England, med att anta och publicera en
standard för samojedhunden.
För övrigt kan nämnas att det registrerades
en samojedhund i SKK år 1893. Därefter
ﬁnns ingen individ av rasen registrerad förrän i början av 1920-talet.
Här följer också ett utdrag ur en artikeln
om samojedhunden som publicerades i
samma tidskrift 1914.
Samojedhunden (Standard från 1908)
Förekommer i tvenne skilda storlekar.
Större formen:
Kroppen medelstor, dock mycket varierande, starkt byggd, något kort och djup med
bred bröstkorg. Medelhöjden öfver bogarna
c:a 55 centimeter, längden från nosspets till
svansrot c:a 85 centimeter.
Hufvudet stort eller medelstort, med bred
hjässa och kullrig panna. Vinkeln mellan
panna och nos tämligen djup.
Nosen kort och föga tillspetsad, samt försedd med halftjocka läppar och mer eller
mindre öppna munvinklar.
Ögonen små, till någon del dolda af hårremmen, som tätt bekläder ögonkanterna.
Öronen vid roten breda upprättstående;
dock ej sällan försedda med slaka, halft
framåtfallande ﬂikar, hvilket likväl bör
räknas som fel.
Svansen är försedd med yfvigt hår och
tillstymmelse till fana. Den bör ligga väl
ringlad öfver ryggen som, hos öfriga
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spetsar, men bäres likväl ofta antingen halft
hängande med uppåtböjd spets, horisontalt
eller svagt krumlagd, hvilket dock allt bör
räknas som fel.
Benen äro i förhållande till kroppen medelhöga, grofva samt vintertiden å baksidan
svagt befransade.
Hårbeklädnad mera sällan halfslät, oftast
yfvig, af halﬂångt, rakt nedhängande eller
stundom utstående tofvigt hår, som å somliga individer bildar en yfvig halskrage.
Färgen varierar i hög grad. I stort sedt
öfverväger den hvita färgen, ehuru vanligen med större eller mindre fält och ﬂäckar
i svart, brunt eller varggult. I allmänhet är
hufvudet med öronen mörkare tecknadt
stundom helsvart, stundom med hvita eller
gula nossidor, samt mycket ofta med en
hvit nos- och pannstrimma. Många individer förete en enfärgad, varglikt smutsgul
fäll, ehuru alltid med mörkare öronpartier.
Den mindre formen skiljer sig endast
genom sin ringare storlek från den större.
Han är något ﬁnare byggd, förekommer
stundom med ganska långhårig fäll, men
vanligast med hårbeklädnad som hos den
större formen.
Samojedhunden (utdrag ur Svenska Kennelklubbens tidskrift 1914 H. Szs.)
Denna vackra spetsras, som jag haft tillfälle
att se och beundra i trakten af Archangelsk,
har på sin tid blifvit i tidskriften skildrad af
Jägmästare Eug. Hemberg (1899). Den har
vunnit ära och beröm i polarforskningens
tjänst och är för samojederna oumbärlig.
I Tyskland har man infört den som posthund på Die Jungfrau, en lika intressant
som kräfvande användning. S.H.S.B XVI
innehåller en illustrerad artikel af herr
Zschokke Wadenwils skickliga penna
öfver dessa hundar, som äro väl värda att

uppmärksammas; denna artikel kompletteras här genom meddelanden ur Kennel
Encyclopaedia, skrifven af en af de äldsta
och mest berömda engelska kännare af
rasen, hon. Mrs. Mc Laren Morrison, och
amerikanska källor.
Samojedhundarne hafva i England genom
sin trogna, tillitsfulla och behagliga karaktär alldelse undanträngt de olydiga och
vilda eskimåhundarne; i sitt hemland VästSibirien och nordöstra
Ryssland värderas de högt som drag-,
vakt- och vallhundar och lefva under
samma tak som husbonden, alltid i bästa
förståelse med denne. Deras herrar äro ett
liﬂigt, intelligent och fredligt nomadfolk,
som enligt allas mening noga vet bedöma
hundarnas värde såsom bruksdjur eller
såsom sällskapshundar i England. De äro
erfarna, skickliga hundkännare, som göra
sig pekuniär nytta af djurens oöfverträffade
prestationer och gärna ge dem en särskild
nimbus genom att ingen annan ras skällt på
sol och måne så nära polen som denna.
Postföringen med hundar i Förenta Staterna är en organisation, som hållit jämna steg
med ökningen af grufarbetarekolonierna i
Alaska; den motsvarar ungefär den första
posten med hundar i Alperna. Tjänsten
är statens, men seldon och formän skola
enligt kontrakt hållas af postförpaktaren.
Hundarna äro den enda förbindelsen mellan grufarbetarne och den aﬂägsna yttervärlden. Högt värderade af dessa, föra och
hämta de en gång i veckan posten på en
distans af 1,400 km. från Dawson City till
Gibbon, därifrån till Cape Move ytterligare 900 km. farlig, enslig snötrakt, utsatt
för fruktansvärda stormar och strängaste
kyla. För att tillgodose djuren uppföras nu
på de värsta sträckorna blockhus på 20-30
kilometers afstånd, så äfven på den 420 km.

långa sträckan Yukon-Hamlin.
Ett spann består af 6-8 hundar, lasten af
50-70 kg., dagsresorna i medeltal 50-60 km.
Sträckan Dawsom till Gibbon fordrar 30
resdagar; detta lär vara världens längsta,
besvärligaste och farligaste postväg utan
aﬂösning. Hundar och förare för den resan
väljas alltid med särskild omsorg
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Funktionärsförteckning SPHK Övre Norra
Ordförande:

Ingemar Holmström

Kassör:

Elsie Gellerstedt

Ö. Svartlå 10 961 98 Boden Tel: 0928-40058 Fax: 0928-40178
Box 180
962 25 Jokkmokk Tel: 0976-10801

Sekreterare:

Maur Hertzberg
Box: 24
960 33 Murjek Tel: 0976-20129

Vice Sekr:

Owe Pötter
Ö. Bredåker 22
961 98 Boden Tel: 0921-471001 Fax: 0921-471000

Ledamot:

Mattias Holmgren
Blockgatan 5c
962 31 Jokkmokk Tel: 0971-12220

Ledamot:

Katharina Boström
Lillpitevägen 69
946 91 Roknäs Tel: 0911-240796

Detta händer i Övre Norra under hösten 1998.
Inofﬁciell utställning i Storklinten ( utanför Boden) 980919.
Drive in från 4 månader och uppåt.
Det kommer även att vara ett medlemsmöte för medlemmar i SPHK Övre Norra i
samband med utställningen. Kan också bli någon överraskning om planeringen går i lås.

Arvidsjaur 981114-15. Höst/vinterupptakt för polarhundsfolk.
Vidare information fås av Ingrid Jonefors på tel: 0960-58044 eller 070-3121330.
Mer information om vad som kommer att hända dessa dagar i nästa nummer av
Polarhunden (nr 4), boka dock in dom i era almanackor redan nu.
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Höstupptakt Storklinten

(3 mil från Boden efter väg 97).
19 september 1998.
Drive-In utställning alla raser från 4 mån.
Domare: Gunnel Åström-Hermansson.
Vuxna hundar från 9 mån: 120:-.
Valpar 4-6, 6-9 mån: 100:-.
Medtag giltigt vaccinationsintyg.
Anmälan på plats från kl: 08.30
Bedömningen börjar kl: 10.00
SPHK Övre Norra hälsar dig och din hund välkomna!
Under dagen kommer Björkis hundprodukter att visa slädar,
selar mm användbart. Även produkter till försäljning.

Nedre Norra inbjuder till
HÖSTTRÄFF
i Djupavatjärnskojan, Lycksele 26/9-2779 -98
skyltat från E 12
Lördag kl 14.00: Vi träffas och trivs.
Besök gärna Lycksele Marknad under dagen.
Söndag: Öppet vagnsrace
09.00: Förarmöte 10.00: Första start Barn 1-spann 500 m gratis.
1-spann 1500 m, 4-spann 4000 m 20:ca. 14.00 Prisutdelning och avslutning. Pris för bästa Polarspann.
Logi: Kojan eller eget tält.
För info: Anders och Helene tel:0950-20162, 070-3275402.
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Hundlivet
i Bild

Loke o Lupa, som är
halvsyskon, på väg till
Vistas. Foto: Birgitta R.
Emanuelsson. Kiruna.

Storebror Boris 1,5
år samt lillebror
5,5 mån i Abisko
mars -98.
Foto: Birgitta R.
Emanuelsson,
Kiruna.
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DM Åsarna 4 april 1998. Kjell Ulander på väg till mål med Such Pdp
Nalletorpet´s Sazzev of Frost, Such Pdp Nalletorpet´s Ozborn King-Frost,
Nalletorpet´s Yamarov Snow king Pdp, Acegim´s Frosty Gimlet. Tack för allt
Kjell o Lena. Insänt av Penilla Wickström, Sundsbruk.

Sibierian huskytiken Lazy älskar att simma.
Foto: Margot Björnström, Kiruna.
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SIBERIAN EVALUATION
PERFORMANCE PROJECT (SEPP)
(En värdering av Siberian Huskyns prestanda)

Ur: The International Siberian Husky Club,
Inc.presents The Siberian Husky 3rd Edition.
(1994) Övers. Karin H. och Niclas Lundgren.
En värderingsmetod av Siberian huskyn
som ursprungligen var en ide av Dr.
Roland Lombard och utformades av en
grupp oroliga Siberian Husky (SH) ägare
i juli 1982. Man misstänkte att SH popularitet negativt hade påverkat rasen som
en snabb och tuff slädhund. Många SH
som var använda i avel hade aldrig blivit
prövade i en sele. Det var färre och färre
SH som kördes i spann av världsklass och
man var rädd för att nödvändiga karaktärsdrag för en arbetande hund var försvunna.
Man utvecklade då ett testprogram för att
identiﬁera de SH som fortfarande kunde
platsa i ett spann av världsklassnivå. Målet
var att identiﬁera dessa hundar och att de
sedan kunde bli grunden för framtida avel
för att få SH tillbaka i tävlingsspåren som
en respekterad slädhund.
Dr. Roland Lombard var veterinär och
hade vunnit ”VM sleddograce i Anchorage,
Alaska” åtta gånger och var grundare av
kenneln IglooPak Siberians. Han avled
den 10 oktober 1990. Dr. Charles Bedford
är en veterinär och en otrolig slädhundsförare som började tävla på 1930 talet och
tävlade genom 1970-talet. R. Moulton var
en polarforskare som reste med Amiral
Richard Byrd till Antarktis och var huvud-

54

mannen bakom Chinook kenneln. Dessa
tre började sin slädhundskarriär på 1930talet. De kände Seppala och några av deras
första hundar kom från honom. Harris
Dunlap, den fjärde domaren är vinnare av
två ISDRA guldmedaljer och ägare av Zero
kenneln. Terri Killam tog över som bedömare när Dr.Lombard inte kunde fortsätta
arbetet. Terri är också ISDRA guldmedaljör
och är en mycket respekterad slädhundsförare och liksom de andra domarna har han
även varit uppfödare av tävlingslinjer (Kateena). Alla domarna var mycket erfarna av
att köra förstklassiga spann.
Värderingsproven gjordes på senvåren.
Före bedömningen skulle hundarna ha tränats minst 120 km, vara registrerade i AKC
( American Cennel Club) eller i CKC (Canadian Cennel Club) och inte ha några genetiska defekter. Sex till åtta SH var inspända
bakom åtta Alaskan Huskys av världsklass
och före en tung träningsvagn. Spannen
skulle springa ungefär 5 km första dagen
i farter upp till 35km/h och hundarna
prövades också i hög fart. Andra dagen var
ett uthållighetsprov där hundarna sprang
längre distanser. Hundarna blev bedömda
av en domare på vagnen och en i ett fordon
bredvid spannet. Man bedömde/värderade
fart, gångarter, ärlighet i arbetsattityd,
temperament och uthållighet. Hundarna
som klarade lördagens prov sprang igen på
söndagen.

Det var svårt att värdera alla spann på ett
likartat/konsekvent sätt. En del spann
sprang fortare än andra beroende på samman sättningen av spannet, temperaturen
och/ eller luftfuktighet, tidpunkt på dagen
och andra variabler. En del hundar som
var tävlingsmeriterade klarade inte proven.
Man antog att en del hundar blev berörda
av att inte känna hundförarna och att en
del hundar hade inte hade tillräckligt stor
erfarenhet av stora spann. Andra hundar
blev störda av att inte känna hundarna
omkring sig. Bedömningen var av hur hunden sprang vid bedömnings-tillfället. (Jmf.
hundutställning, översätt.anm.).
Hundarna som klarade lördagens test
blev bedömda av en AKC domare för att
jämföra deras exteriör med rasstandarden.
Domarna varierade från år till år bl.a. har
Katleen Kanzel, Natalie Norris, Vincen
Buonello, Jean Fournier, Don Reynold och
Dolores Arste varit domare på SEPP.
Skelettmätningar av hundarna gjordes
av Susan Gillchrist. Den informationen
blev en del i en databas för att identiﬁera
den ideala strukturen av en tävlingshund.
Leigh och Susan Gilchrist har rest vida omkring för att mäta de bästa Siberians- och
Alaskan husky hundarna. En av de viktigaste bitarna av SEPP var panel-diskussionerna och kvällsföreläsningarna som var
tillgängliga vid varje provtillfälle. SH ägare
hade möjlighet att få ny information och
få nya vänner bland andra hundägare. De
som deltog i SEPP ansåg att trots mätresultatens subjektivitet/ godtycklighet hade de
mycket att lära av ”experterna från förr”.
RESULTAT , kort sammanfattning av
SEPP, 1982-1988. Karin H. Lundgren
Resultaten från SEPP I(1982) till SEPP

VIII (1990) presenterades i boken. Hundarna som är godkända är i SEPP I- VII
uppdelade i fyra nivåer. I SEPP VIII har
man övergått till ett poängsystem där
man summerar delprovens poäng och får
nivåerna 1-10. Jag antar att de godkända är
de hundar som ﬁnns i boken, de har poäng
från 6-10 ( 32 st.). Det ﬁnns ingen uppgift
på hur många som prövades. I uppräkningen nedan har jag bara noterat antalet
hundar som prövades och antalet hundar
som godkändes, bara för att ge en bild av
testens svårighetsgrad.
SEPP I, 1982
82 hundar prövade/ 25 godkända
SEPP II, 1983
84 prövade/ 29 godkända
SEPP III, 1984
42 prövade / 16 godkända
SEPP IV, 1985
31 prövade / 18 godkända
SEPP V, 1986
55 prövade / 28 godkända
SEPP VI, 1987
32 prövade / 11 godkända
SEPP VII, 1988
75 prövade / 29 godkända

Tankar från Gunnismark ….
Det här tycker vi är en jättebra ide, att
på ett professionellt sätt få sina Siberians
prövade. Ett enklare och kanske bättre sätt
är att ställa upp i öppna tävlingar mot ”de
bästa”. Eller varför inte köra Alaskan Huskys från ett bättre spann, kontinuerligt i sitt
eget spann och se vilka av hundarna som
klarar tempoökningen.
Kanske kan vi med tiden ”köra” bort
stämpeln på Siberian Huskyn som en andra
klassens tävlingshund.
Med vänliga hälsningar från
familjen Lundgren.
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Hundlivet
i Bild

Från Mackinaw’s Kennel
Foto: Louis Liljedahl

Louis Liljedahl med sin ledarhund
alaskan malamute, Jongen
Foto: Evy Liljedahl

Fulufjället Lofsen.
Foto: Susanne
Enochsson, Särna.
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Ny tävlingsform med hög
prissumma.
Av Arne Nylander

Dags att pröva något nytt? Ja, det kunde
man verkligen göra i Vindeln den 8 mars.
Vindeln Turism hade nämligen i samarbete
med Vindelälvens hotell bestämt sig för
att arrangera ett Polarhundsexpo i skarven
mellan Nordiska SM och Vindelälvsdraget. Expot hade ett brett upplägg med
hundutställningar, konsthantverksmässa,
barnrace, weight-pulling, nordiskt nattrace
och slädhundstävling. Det är om detta det
sistnämnda jag ska förtälja.
Upplägget var följande: 15 km bana med en
mycket kuperad proﬁl (230 höjdmeter på
några kilometer) och en sträckning delvis
inne i samhället, cold-foot start, pannlampekörning och 20.000:– till vinnaren. Ja, ni
läste rätt. Man kunde i en svensk slädhundstävling vinna 20.000:-!!
Detta hade lockat deltagare från hela
världen. Nåja, ett par tyska spann, ett
schweiziskt, några av Sveriges främsta
sprintspann, ett antal mer distanspräglade
Västerbottenspann och ett Siberianspann
från Lycksele stod på startlinjen när det var
dags.
Cold foot-start, ja. Hur går det till? Jo, i det
här fallet så var hundarna utsatta på en
stakeoutlina mellan två stolpar, oselade.
Vid den främre stolpen var släden fastsatt
med linorna utdragna och vid den bakre
låg föraren varmt nedbäddad i sin sovsäck.
Vid startsignalen ska alltså föraren kliva ur
sovsäcken, sela på och spänna in’ hundarna framför släden och sedan ge sig av.

Starten gick med tre minuters mellanrum
och det var faktiskt ganska så nervpirrande att ligga och vänta på sin startsignal
medans man såg sina medtävlande rusa
runt som yra höns. Det visade sig också
att det var betydelsefullt vilken taktik man
använnde vid anspännandet. Det gick med
en fruktansvärd fart för Rune Haugmo
(iklädd gympaskor och tights i -20!) som
spänt sina hundar två och två längst fram
på stakeouten och som sprang med två åt
gången fram till släden. Fort gick det också
för Peder Lindström
vars hundar satte iväg i en väldans fart
ur startområdet. Tyvärr följde inte Peder
själv med utan stod kvar vid startstolpen.
Lyckligt nog fångades hundarna upp vid
en vägövergång senare. Det fanns också lite
taktik med i valet av antal hundar som man
startade med. Max 8 hundar tilläts men
vissa förare startade med 6 och räknade
med att tjäna lite tid vid anspänningen.
Nåväl, så kom vi då äntligen iväg och
redan efter 20 sekunder var man glad att
hundantalet var begränsat till 8. Startområdet smalnade av, svängde över en väg
och så föll vi ner i en ravin. Sedan var det
bara att hålla i sig. Tävlingsledningen hade
utlovat ett tekniskt kvaliﬁcerat spår och det
var bara att hålla med. Spåret gick fram och
tillbaka i utkanten av Vindelns samhälle,
upp och ner över plogkanter, på och av
plogade vägar (varför har jag

57

inte brodd på bromsen?), runt träd och på
skrå längs en stig med Vindelälvens öppna,
forsande vatten en meter från släden. Detta
var ett parti som de ﬂesta höll på att köra
fel på och där bland annat Jenny Fransson
var tvungen att bryta efter en felkörning.
Så småningom tog vi oss ut.på Vindelälvens vatten igen (nu i frusen form) och
ﬁck en stunds anhämtning. Efter några
kilometer gick vi upp på strandbrinken och
nu började en 230 meters stigning upp till
Bubergets topp parallellt med slalombacken. Efter en stund såg jag i pannlampans
sken något röra sig framför mig i mörkret.
Älg? Vilsen skidåkare? Nej, det visade sig
vara Kent ”Dragråttan” Nilsson med trasig
pannlampa. Efter omkörningen blev det allt
brantare och till slut var det så där brant att
man måste springa bakom släden.
Då dyker den upp. Skylten som varnar för
”Brant uppförsbacke”!! Med blodsmak i
munnen funderar jag över vad min reaktion på skylten förväntas bli. Bromsa?
Sparka mer?
Uppe på toppen svänger så spåret 120
grader runt en gran och faller så nerför en
kraftledningsgata. I denna kurva med åtföljande backe lyckas både jag och Kent med
konststycket att tappa taget om styrbågen
men ändå ha turen att ankaret fastnar och
stoppar spannet. Tack för det, Istind!
Efter diverse krokar i nedförsbacke kom
så ett tämligen lugnt parti med ﬁn körning
innan vi var ute på Vindelälven igen. Den
korsades, upp 30 meter i en ravin och så
var vi inne i samhället igen. Där körde vi
upp och nedför plogkanter, över och på
vägar och till slut dök målskynket upp
framför oss. Mål!
Efter målgång bjöds alla förare på varm
laxsoppa inne på Vindelälvshotellet där
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öven prisutdelningen ägde rum. Det visade
sig att världsmästaren, europamästaren
mm Janne Svensson knep den historiska
segerchecken på 20.000:-. Tvåa blev Rune
Haugmo som belönades med ett renskinn,
följd av KjellArne Ek och Arne Nylander
som valde bland
Dragråttans selar. Pris utgick också till
bästa renrasiga spann. Det blev Niklas
Lundgren
som erhöll en renhornskniv för detta.
Trots ett kanske väl avancerat spår på vissa
ställen så kan bara applådera initiativet till
denna tävling. En annorlunda form med
stor publikpotential. Cold foot-starten är
en höjdare för publiken och kanske skulle
man få en än större publik om man körde
på dagen när mycket folk är ute och rör
sig. I och med att delar av spåret går inne i
samhället ﬁnns stora möjligheter för folk att
följa spannen.
Tack Björn och Maja för en rolig tävling.
Hundspann (6 – 8 hundar)
NAMN

KLUBB

TID

DlFF

1 Svensson Janne

Sollefteå

47.54

0.00

2 Haugmo Rune

Boden

49.32

1.38

3 Ek Kjell-Arne

Vollerim

53.32

5.38

4 Nylander Arne

Umeå

58.54

11.00

5 Lundgren Niklas

Gunnismark

59.35

11.41

6 Långström Anders

Knaften

1.02.55

15.01

7 Ni1sson Kent

Anumark

1.03.06

15.12

8 Lundmark Rickard

Börksele

1.03.15

15.21

9 Wuchterl Ernst

Tyskland

1.03.48

15.54

10 Renöfält Andreas

Tväråmark

1.04.00

16.06

11 Stuber Helmot

Tyskland

1.09.59

22.05

12 Frauchiger Monika

Schweitz

1.13.09

25.15

Brutit: Fransson Jenny

Vilhelmina Drag

Lindstöm Peder

Björksele hundklubb

Jakobsson Peter

Vännäs

Alaskan malamute

Valpar efter Winterdance Little Moose
(Ruffa) e INT N UCH Kiwalina’s Brooks
Winner Nunnataq u Terra Polar’s Femina
Winner Sherpa och efter Canada importen
SFUCH Snowstorm’s Stone Fox (Kiddo)e
Keikewabic’s Arctic Grizzly u Keikewabic’s
Chinook Princess. Ruffa och Kiddo är båda
HD-AD (U A) och ögonlysta fria. Båda föräldrarna går i 6 spann. Ruffa och kiddo som
jag blev väldigt imponerad är båda mycket
sociala hundar och fungerar jättebra tillsammans med barn. Valparna kommer att
bli både barn och kattvana då vi har både
och. Vill du veta mer ring gärna. Valparna
är leveransklara runt 5 oktober. Jiepeer’s
kennel, Frasse Hed Vickan Nordgren, tel:
0250-45755. Vi har även en hemsida på
internet där kan ni ﬁnna mer info och bilder
på föräldrarna och valparna, den ﬁnns på
http://www.jiepeers.se Epost:
frasse@jiepeers.se - frasse.hed@mora.se
Alaskan malamutevalpar väntas omkring
1/7 e Najanins Norwegian Tuqidak u
Masanos Mooseland Ateq. Tugidak är den
hane i Europa som har gått längst sträcka
i Nome. Han har bl.a. gått Femundsdraget
2 ggr. Tugidak har även CK på utställning
och HD fri samt ögonlyst. Ateq älskar att
dra men vi kör bara hemma och deltar inte
på tävlingar ännu. Ateq har 4 cert och 1
cacib, karaktärstestad, HD-AD-fri och ögonlyst. Bägge hundarna har utmärkt temperament. Valparna säljes endast till seriösa
spekulanter. Kennel Arctic Trails. Therese
Eriksson, tel: 0304-662010.
Alaskan malamute. Två tikar f 980323 e

Kronsäter´s Fröy av Kobik, HD, AD,ögon
ua u SUCH Panikpah´s Qila, HD o ögon
ua. Zita: grå o vit. Energisk och envis men
snäll och go. Van att umgås med barn, hästar o katter. Bizzy: grå o vit med vit ﬂäck i
nacken. Pigg, glad och nyﬁken, mkt trevlig.
Tycker inte om katter. Är du intresserad
ring Mona, tel: 0653-62052, Bjuråker.

Samojed

Samojedvalpar Hanvalpar f. 980803 e.
DK&SUCH Cabaka´s Gino of Apollon u.
Swedsam´s Nights In White Satin. Båda
hundarna givetvis HD-fria, ögonspeglade
och CK på utställning.
Du kan se bilder och stamtavlor på båda
hundarna på vår hemsida på Internet.
Christina Bjerstedt-Ohlsson 04470136, 0708-668680. e-mail: swedsams.
kennel@swipnet.se
URL: http://home4.swipnet.se/~w41259/index.htm
Samojedvalpar födda v.35. Lev. Klara
i oktober. Far: NUCH Fomida’s Ikaros
(Dasha’s Rio Grande & Nuch Adoreble)
Mor: Nalletorpet’s Katjescka Snödriva
(S(polar)CH Great Elusive Wolf & Nallet.
Rozika Silverstar)Båda föräld. HD-fria Katja även rtgad AD u.a. Båda ögonlysta & gonisk. U.a. Ikaros far kommer från Canada
och där ﬂera generationer är lysta & gon.
samt ﬂera med excelenta höfter. För mer
inf. ring Inger Sidén Nalletorpet’s Kennel
Tel & Fax 0611-30313 Email is@home.se
Samojedvalpar väntas v 34 e PdP SUCH
Nordvikens Igor Stravinsky ”Igor” u
PdP S(polar) CH Happy White Dream´s
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Brobrova ”Ronja”. Föräldrarna är HD
röntgade och ögonlysta ua. De har mycket
bra temperament och härlig arbetsvilja.
Carola o Åke Alm. Snöbjörnens kennel. Tel:
0372-40024.
Hvalpe ventes ca. 6.10.1998 efter Juraks
Mister Maverick(PDP, INTCH Whitecliff
Karu Joint Venture x INTCH Juraks Polina
Chesnokova) og PDP Juraks Ivory Queen
of Olinda (Antorcas Candy Man x CH
Rebeccas Olinda of Bjelkiers). En smuk
linieavls kombination. Yderligere information Marie-Louise & Børge Lakjer tlf +45
49138001 eller E-mail jurak@danbbs.dk

Siberian husky

Valpar födda 2/8 E. Miss Jarvis Dikson
(Zero Igloo Paaks Vargevass Snowtrails
linjer) U. Yen (Kazakovs & Chamsin
linjer bl.a.) Yen blev bästa husky SPHK
Älandsbro 23/5-98. Även några vuxna till
salu. Kurre & Inger Tel: 0611-30313 Email:
is@home.se
Siberian Huskytik född 920730, säljes p.g.a.
ändrade förhållanden. Pulka m. dubbelskaklar säljes. 0173-50086, 52025.
Siberian husky valpar väntas v 42 e
Vindsnabbe´s Blues (e Vindsnabbe´s Zingo
u Skyfri av Seppalaska) u Gainas Troffy
(e Vallbergets Tiger u Daisy). Tiken går
som ledarhund, även singelled (10-spann).
Hanen har visat ledaregenskaper. Båda
fungerar lika bra i pulkastil och är utställningsmeriterade. Båda föräldrarna är
sunda, sociala och trevliga. För mer info,
ring Gainas Kennel, tel: 0950-20162, 0703275402. Anders o Helené.
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Siberian huskyvalpar f 3/7-98 e Tupilak´s
Trapper Zero´s Brew at Tupilak x Zero´s
Flutter at Tupilak) u Chamsin´s Carmen
Dansar Cha-Cha-Cha (Finnemarka´s RueHoe ll x Dra Jämt Carmen). Vargfots Kennel. Bert Karlsson tel: 0141-63070.
Siberian huskyvalpar säljes. Väntas v 31
e Finnemarkas Rue-Hoe ll (Finnemarkas
Guy -Teamster´s Huldra) u Gerbergärdets
Salina (Unisak´s Pirat - Gerbergärdets Indiana) Lill-Rue jobbar alltid stenhårt. Salina
är en lätt byggd tik med ledaregenskaper.
Gerbergärdets Kennel. Mona och H-G Sjöö.
Tel. 0243-232625.
Siberian Huskyvalpar. Kull 1. Födda
980602 E:S Polar Ch. Axias WERNER. (E:
Unisaks Robber. U:FunRun WILMA.) U:
S Polar Ch.Fenrisulven IKKI. (E:Rookie´s
Daffy. U:Inakk.)
Kull 2. Födda 980615. E:Axias QEFIR. (E:
Snowtrail´s Fred. U:Such. Axias Qonnie.)
U:Such.S Polar Ch. Fenrisulven NANEK.
(E:Rookie´s Daffy. U:Inakk.) Kennel Fenrisulven Lotta & Peter Antoniusson Tel. 0280
20546
Siberian huskyvalpar väntas v 36-37 e Axias La Facette (e Ki-Ti-Wan-Ga´s Lundinska
u Snowtrails fred) u Kvarnmyrens Mizar
(e S.Polar. CH Axias Qornelia u S.Polar.Ch
Unisak´s Jet Bandit). Kvarnmyrens Kennel,
Roger o Birgitta Mjöberg. Tel: 0251-41761.
Siberian huskyvalpar säljes! Valpar mellan
Wolf Tribe´s Kloker och Unisak´s Jagna.
Kloker efter Finnemarka´s Guy och Vicky.
Jagna efter Tupilak´s Trapper och Unisak´s
Greta. Båda mycket bra ledarhundar.
Kloker går i singelled. Lev-klara v 38. Tel:
08-7762321. Mikael ”Jenki” Lindgren.

Siberian huskyvalpar födda 971221 e
Chiawata´s Gary (e Unisak´s Robber u
SUCH Chiawata´s Daizy) u Chiawata´s Irja
(e Born To Run´s Lennox u Tupilak´s Ink
Spots). Ink Spots´föräldrar: Zero´s Brew
at Tupilak och Zero´s Flutter at Tupilak.
Michael Lindeman och Anette Ryle´n. Tel/
Fax: 0960-51048.
Siberian husky tik född 980320 e SUCH
Gevonnes Niord (e Snöfjellets Trail-Storm u
SUCH Gevonnes Fenja) u I´nachos Chatanika of Jet Pak (e POLARCH Unisak´s Jet
Bandit u I´nachos Bivdi). Vi har även en
hane född –91. Han har 1:a pris på dragprov (medeldistans) och är mycket arbetsvillig. Helén & Håkan Andersson, Kennel
I´nachos 0303-748980, 746332 e 17.00.
Siberian huskyvalpar. Födda 980717 e
LAJFs Febus (e St Hans u LAJFs Chimaira)
u LAJFs Gaia (e Opus u LAJFs Erato).
Födda 980726 e Tupilak´s Trapper (e Zero´s
Brew at Tupilak u Zero´s Flutter at Tupliak
u LAJFs Erato (e Trail of Siberia´s Pårek u
Gråtass Evita-A). LAJFs Kennel Lena och
Jan Jonsson. Tel: 0647-71060

Diverse

Säljes: Nomesläde för 1-3 hundar. Ingela H.
Tel: 0581-31128.

Obetydligt begagnad. Pris: 2500:-. Oinakka
tobogan. Äldre modell. QCR-system. Pris:
1500:-. Lotta & Peter Antoniusson Tel. 0280
20546.
Slädar säljes. Fossum medeldistansslädar,
se bild, 1 st tävlingsnome, 1 st BeWe släde
samt någon tobogga och en nordisk Fossum. Wille på Valen tel: 0647-70336.
Jag är en 16-årig tjej som vill brevväxla med
andra polarhundsungdomar. Det spelar

ingen roll vart du bor, hur gammal du är,
vilken ras/raser du har eller hur många
hundar du har. Snälla skriv till mig! Soﬁa
Holmgren Busjön 43, 921 99 Lycksele.
Önskas köpa! Nordisk släde polaris till 1-2
hundar Eva & Johan Hultberg 0454-49240.
”Barnkapell” Björn har blivit stor så därför
säljer vi vårt ”barnkapell”. Det passar till
Min bästa kompis: Huskytiken
Gainas Donna.

Säljes. Träningsvagn av märket Sacco plus
1 skakel. Pris: 6000:- Tel: 0150-53111.
Jobb sökes. På draghundskennel. Jag har
tidigare erfarenhet och äger två siberian
husky. Sara Mååg. Tel: 070-3263806.
SÄLJES Björkis sprintsläde. QCR-system.
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barn mellan 1 och 5 år och rymmer såväl
last som ett sittande barn och kapellet ﬁnns
beskrivet i POLARHUNDEN 2/94. För
ytterligare info. ring 0171/579 69. Lennart
och Ulla.
Slädar säljes: Fossum stor lastnome. Fossum nordisk nansenmodell mellan strl.
Bägge i mycket bra skick. Lennart Wikström 0971-10553, 070-3215413 E-mail
eleiwo-7@student.luth.se
Säljes:
Polarissläde 3 (röd) m. skakel, lite beg.
Pulka glasﬁber m. broms o. kapell. Skackel
för en/två hundar. Moskoselkåta Topp
Tind 5, lätt, lite beg. Tel: 0303-214 46, mobil:
070-6962680.
Säljes. Belag till nomeslädar med skena.
Tel: 0647-70336. epost: wille@fjellotografen.
se
Till salu: En industrisymaskin, märke
PFAFF 138. Passar utmärkt för att sy selar
av alla slag. Pris 4000:- Leopold Böttcher.
Tel: 0380-370600.

Rättelse till texten: ”Fäboddraget i nya tassemarker” i föregående nummer.
Man behöver bara ta en titt i resultatlistorna
för att se att banan och de yttre förhållandena
verkligen prioterade fart. Fäboddraget kommer i fortsättningen att köras på Orsa Finnmark
där snörförhållandena för det mesta är mycket
bra. Och på sikt kanske Fäboddraget kommer
upp i det deltagarantal som det var i slutet på
70-talet och i början på 80-talet då mellan 150-200
ekipage deltog.
Ingegerd Holmberg

62

Willes dilemma

Polarhunden görs i ett program som heter
PageMaker 6.5 och som ni ser så är tidningen i formatet A5. Nu när datorer blir
allt vanligare så vill alla göra sin alster på
dem. Ett vanligt program är World. Tyvärr
görs det alltid i A4 och egna layouter.
Problemet är för mig att sedan ”pressa” in
det ni gjort i A4, på en A5 sida. Tänk A5 i
fortsättningen. Jag rekomenderar inte att
ni ”gör” sidor PageMaker om du har det.
Det tillkommer en del problem, bl.a. med
typsnitten. Bäst är att kontakta mig före om
du vill hjälpa till.
red.
wille@fjellfotografen.se

Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning på grund av deﬁnitiv avﬂyttning, vill vi ha tillbaka tidningen med uppgift om den nya
adressen
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