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Sommar, sommar, sommar. Är det inte här-
ligt med sommaren? Ja, våra hundar tycker 
då inte det. Och ska jag vara riktigt ärlig så 
gör nog inte jag det heller. Varm och klibbigt 
och man orkar knappt göra något. 
Planerna för den här sommaren är inte 
många. I och med att vi båda började på nya 
jobb så blir det ingen 4 veckors semester här 
inte. Max en vecka, men förmodligen bara 
långhelger...
Vi ska i alla fall passa på att ta dagsturer i 
fjällen och kolla runt lite här i Älvdalen. En 
tur till Orsa Grönklitts Björnpark har jag 
också lovat flickorna. 
En ny medlem i flocken är på väg till oss, 
förmodligen redan hos oss när den här tid-
ningen når Er. En liten tik från kennel Polar 
Trax så snart börjas det med kisstrasor över-
allt igen...
Det var lite dåligt med bilder till ”Hundliv i 
bild” till det här numret så det får ni gärna 
skicka fler av. Som ni säkert har märkt så har 
jag satt in bilderna under diverse artiklar is-
tället för att samla ihop de på en och samma 
sida.
När ni läser detta har Midsommar redan va-
rit och jag hoppas att Ni har haft en trevlig 
långhelg med hundarna. För egen del ska jag 
(eller har jag när ni läser detta) åka till Väsby 
ett par vändor och förhoppningsvis avsluta 
flytten och säga tack och adjö till Stockholm 
för ett bra tag framöver. Nu vill jag njuta av 
Dalarna och sommaren och hundarna.
Jag måste även be Er alla om att tänka på hur 
ni skriver rasklubbarnas namn här i tidning-
en. Det heter SPHK´s rasklubb för siberian 
husky t.ex och INTE något annat o.s.v. 

//Mia

Så skönt det är med en snöfläck, tycker 
Miigwet Foto: Nadia CK
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LEDAR
      SKALLET
Några ord från en nytillträdd ordförande
Först av allt vill jag tacka er för det förtroende som jag fått. Jag kommer att göra allt 
jag kan för att leva upp till era förväntningar. Jag är väl medveten om att det inte 
kommer att bli enkelt. Ni är alla djupt engagerade i hunderiet, och det innebär att 
ni har synpunkter på det mesta, och det ska ni ha. Vår organisationsform, med sex 
distrikt och fyra rasklubbar, är komplex och innebär att det finns många röster som 
vill höras, och förvisso ska höras. Jag menar ändå att det finns oerhört mycket som 
binder oss samman och vi har alla samma ledstjärna som finns i målparagrafen i våra 
stadgar. Där står det:

att vi ska väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar
att vi ska bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för 
utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar

För mig innebär det att det är hundarna som är målet och vi människor som är medlet. 
Det är faktiskt så att vi som hundägare har tagit på oss ett väldigt stort ansvar. Vi har 
tillsammans ansvaret för att bevara och utveckla våra rasers specifika egenskaper. Hur 
gör vi det då? Det står också i stadgarna. Under verksamhet kan vi läsa:

 att vi ska lämna information och råd i avelsfrågor
att vi ska utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika 
egenskaper kan komma till användning
att vi ska utforma regler för bruksprov och tävlingar
att vi ska anordna prov, utställningar samt tävlingar som prövar de polara 
hundarnas egenskaper

Det är en hel del, och det är inte alltid enkelt, men det är vad vi tillsammans gör och 
ska göra även fortsättningsvis. Det är de här sakerna som är min ledstjärna under den 
tid som jag är ordförande i SPHK.

Tack Christer Afséer!
Christer, ett stort tack för de insatser som du gjort för SPHK. Det har varit ett rent nöje 
att finnas i en styrelse där du har varit ordförande. Du är förvisso en av de besjälade 
som lever med och för våra polara raser. Vi kommer att sakna dig i styrelsen, men vi 
vet att du inte kommer att ge oss någon ro om vi trampar fel.

Grattis Wille och Inge!
Vid SPHKs årsmöte i Östersund meddelade styrelsen att Wille Carlsson och Inge Eklund 
utsetts till hedersmedlemmar i SPHK med nedanstående motiveringar.

Wille , medlem i SPHK sedan 1973, var mellan åren 1983-2006 redaktör för 
tidningen Polarhunden. En tidning som han utvecklade från klipp- och klistra 
tiden till att utformas i dagens moderna datateknik. Att år efter år förmedla 
klubbens tidning på ett punktligt, konstnärligt och innehållsrikt sätt har inneburit 
stor trovärdighet och trygghet för klubben. 

Inge har under väldigt lång tid (över 15 år) varit en drivande kraft för att anordna 
träffar, fixat platser, göra spår samt att inspirera oss av den yngre generationen 
att verkligen använda våra hundar till det som dom är framtagna till. Inge är med 
sitt breda kunnande om rasen/draget en bra mentor och ett föredöme för oss.

Ni har båda gjort fantastiska insatser för SPHK, och vi vet att ni på många sätt kommer 
att fortsätta att göra det. Stort tack och grattis till er båda.

Grattis Annica!
Helgen 2-3 juni genomfördes SKKs Kennelfullmäktige (KF). Det är en massiv 
manifestation där c:a 180 delegater från läns- och specialklubbar samlas och tar beslut 
i för hunderiet övergripande frågor. För första gången så har det då hänt att en av de 
våra, Annica Uppström, har blivit invald i SKKs centralstyrelse (CS) som suppleant. Det 
är viktigt att SPHK finns representerad i SKKs CS, och jag är övertygad om att Annica 
kommer att göra ett bra jobb, till nytta för såväl SKK som SPHK. Lycka till!!
Det var det hela för den här gången.
Ha det! Per Agefeldt, ordf.

Nya ordförande Per Agefeldt avtackar avgående Christer Afseér vid årsmötet i Östersund. 
 Foto:Wille Carlsson
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SV

ENSKA POLARHUND

KLUBBEN

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Jasmin & Volker Michael Husman, Helena Öhman Nilsson

Nedre Norra
Maria Jönsson, Stefan Häggkvist

Mälardalen
Elisabeth Bjuhr-Styffe, Sara Gustavsson, Mona-Lisa Nordin

Västra
Ing-Mari Larsson, Kjell Persson, Angela Brandström

Södra
Yamilé Andreasson, Jennie Karlsson, Mattias Svedberg

Norge  Jens Kofoed, Elin Granlund, Veslemöy Eva Tyldum

Nytt från SKK! pg 1177-5, Skall endast användas i undantagsfall.
Du som vill bli medlem i SPHK. Gör så här: Ring SKK, 08-795 30 50 (telefontider 
mån-fre 10-12 och 13-15, eller skicka E-post: medlem@skk.se. Du kommer nu att 
direkt få ditt medlemsnummer och ett inbetalningskort med OCR- nummer. SKK 
får på så sätt med alla uppgifter som de behöver och färre fel kommer att uppstå för 
den enskilda medlemmen. Betalar du in din medlemsavgift snabbt, så är allt klart på 
8-10 dagar och då har du ditt medlemskort i handen. Snabbare än så kan det inte 
gå. Som medlem i SPHK, kan du ta del av en mängd aktiviteter. Gör det och träffa 
likasinnade. Du kommer inte att bli besviken. Tjatar gör jag, och det ger resultat: 
Kontrollera ditt medlemskap, så att du slipper ”glapp” i distributionen av vår fina 
medlemstidning, POLARHUNDEN. Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyt-
tar. Snabbast går det om du ringer SKK, se ovan, tider och nr och E-post.

På årsmötet i Östersund, invaldes många nya ledamöter och suppleanter, välkomna 
och tack för att ni finns och för klubben framåt. Ni som avgick, stort tack till er, för 
många års nedlagt arbete. Vi fick även två stycken nya hedersmedlemmar och det 
sker inte allt för ofta. Grattis till Inge Eklund och Wille Carlson, det är ni väl värda.

Nästa gång tidningen kommer ut, så har det redan hunnit bli höst, så det är mellan 
nr 3 och nr 4, som vi får tid till att se över selar, slädar, cyklar och hundtransporter 
m m. Tag vara på den här vilopausen och njut av den svenska sommaren, för det 
behöver vi så väl, både människor och djur.

En riktigt skön sommar till er alla önskar SPHK 
/ Gunnel Åkerlind, medlemsansvarig

Viktig info till alla som arbetar med utställningar i SPHK
Jag önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Jag är lika med Hélène Moubis. Många vet nog vem jag är och för er andra följer en 
kort presentation. Numera är jag bosatt i Jämtland, närmare bestämt i Hammerdal. 
Jag flyttade upp hit för tre år sedan (från Katrineholm) därför att jag, precis som 
många andra, ville ha mera vinter och snö. Jag håller även på med konst och vet 
att en del av er har en drömfångare på sin vägg hemma. Det har hunnit bli några 
stycken under årens lopp. Jag bor här med min familj och ett gäng Siberian huskies 
som ingår i kennel Vox Celesta´s. Jag har varit medlem i klubben i 16 år så nu är 
det min tur att delta mera aktivt.

Nu sitter jag på posten som utställningssekreterare i SPHK. SKK vill ha kontakt 
med endast en person från vår klubb, inte från en i varje distrikt och en i varje 
rasklubb. Allt som har med utställning att göra ska gå via mig, sen förmedlar jag 
det vidare till SKK.

Det kan exempelvis vara:
•	Ansökan om utställning som ska göras 3 år i förväg. Nu i år söks det för 2010.  
 Sista datum för ansökan till 2010 är 31 december, 2007.
•	 Plats för var utställningen är tänkt att hållas. 
•	 Sista ändringsdatum för 2008 är den 31 oktober 2007.
•	Avslag på önskad dag går inte att överklaga utan vi får ta den dag som vi blir  
 erbjudna.
•	Utställningsresultat och katalog ska sändas till mig, inte till SKK. Tänk på att vi har 
 tre veckor på oss från utställningsdatum tills det ska vara på SKK, och ju  
 snabbare jag får det till mig kan jag sända det till SKK för registrering. För  
 utlandsregistrerade hundar gäller att kopia av registreringsbevis ska medskickas till  
 mig.
•	 Jag har också ansvaret för att vi har utbildade utställningsansvariga i samtliga distrikt 
 och rasklubbar. Det är en förutsättning för att arrangera utställningar från 2011.  
 Dvs de utställningar som vi ansöker om 2008. Vi avser att under hösten erbjuda  
 utbildning av två personer från varje rasklubb och distrikt. Mer info kommer  
 senare.

Kom ihåg!
Alla utställningsresultat ska skickas till mig, inte till SKK. Jag skickar dem vidare 
till SKK.

Jag hoppas på ett gott samarbete med er alla. Vi kommer att höras! 
Hej hopp från Hélène Moubis

Adress: Hélène Moubis, Åsen 205, 830 70 Hammerdal    
Tel: 0644-103 35
Mail: voxcelestas@yahoo.se
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2007
8 sept     Tiveden, Södra
22 sept     Osby, samojed
15-16 sept Bjursås, siberian husky
3 nov     Åsarna, alaskan malamute

2007
070816-070819 Riksläger i Åsarna genom Nedre Norra, se hemsidan
070831-070902 Barmarksträff med Grönlandshund, se annons sid 31
070901-070902 Hundkanotträff Svängsta, västra Blekinge, se Södras sidor
070922-070923 Samojedhelg, se hemsidan
070928-070930 Björnrundan i Nornäs
071006 SPHK Mälardalen´s årsmöte i Arboga, se hemsidan
071007 Vagnsrace med SPHK Mälardalen i Arboga, se hemsidan
071015 Näringslära med SPHK Mälardalen, se hemsidan
071102-071104 Malamutespecialen i Åsarna
071103-071104 Kosta Off Snow, se annons sid 50

2008
080105-080106 Trettondagsrace i Nornäs med möjlighet att köra dragprov
080216-080217 SHAM-draget i Nornäs med möjlighet för alla de polara raserna  
 att köra dragprov
080217-080224 Malamuteveckan i Särna

Aktivitetskalender

Utställningar
2008
15 feb Furudal,samojed
26 apr Skillingaryd, Södra
26 apr Älvdalen, grönlandshund 
18 maj Junsele, Nedre Norra
17 aug Östersund, Nedre Norra
13-14 sept Bursås, siberian husky
13 sept Tiveden, Västra
02 nov Hökensås, 
 alaskan malamute

Torsdag 16 mars
Mer sömnig än vaken hör 
jag att Sigge och grabbar-
na kliver upp. Det har nog 
kommit ett spann. Jag är 
så trött, så trött och de är 
tre stycken så jag väljer att 
fortsätta sova. Är det nå´t 
får de väcka mig. Jag vak-
nar igen och hör Konrad 
och Sigge dividera om en 
hund och förstår nu måste 
jag kliva i min roll som 
funktionär.

– Schweizaren är här 
och vill lämna av en hund. 
Manfred Witschel stan-
nade inte ens, blir Sigges 
upplysning.

Klockan är 04.30 och 
jag måste fatta ett beslut. 
På med kläderna och ut i 
mörkret. Jag pejlar läget 
med Pierre-Antoine Héri-
tier.

– Jag har en tik, Tipi, 
som vill inte vara med 
längre. Egentligen har jag 
flera hundar som jag skul-
le vilja plocka ur spannet. 
”C’est un bordel.” (Det är 
värsta röran). Schweizaren 
verkar vara trött, nästan 
uppgiven.

Vi kommer till slut över-
ens om att han får lämna 
Tipi här med en del hund-
foder. Jag kan sätta henne 
på min uppsättningskät-
ting och sköta om henne 
samtidigt som jag sköter 
om mina hundar. Hon är 
mycket reserverad men 
finner sig snabbt i sin nya 
situation och sörjer inte 
länge när husse drar iväg 
mot Off Road klockan 
fem.

En halv timme senare 
kommer det tredje öppen-
klasspannet, kört av Nisse 
Uppström. Varken han el-
ler senare Hannes Krempl 
stoppar särskilt länge, till 
skillnad från Per Nylén 
och Birgitta Sandin som 
vilar sina hundar i två-tre 
timmar. 

Från mörk har himlen 
blivit klarblå. Det bådar 
för en strålande dag på 
Lövhögen där aktiviteten 
är febril. Spannen kom-
mer och går och nu måste 
något göras åt satellitte-
lefonen. Tidigare på mor-
gonen fick jag skjuts av 

Konrad för att få mottag-
ning på min mobiltelefon 
och rapportera de första 
tiderna. Det går emeller-
tid inte att starta en sko-
ter och köra bort några 
kilometer varje gång vi 
ska meddela web-gänget 
om passerande spann. Så 
jag sätter mig i lugn och 
ro i stugan och försöker 
en sista gång att få till det 
där med refillkortet. Det 
som jag inte förstår är 
vad koordinater har med 
telefonens saldo att göra! 
Och till sist ser jag i övre 
vänstra hörnet av kortet 
en kort text: ”Dial 150 to 
refill.” Jag ringer 150 och 
en röst på engelska berät-
tar om olika funktioner. 
Jag tycker att inget verkar 
stämma med det jag vill. 
Jag bemästrar dock min 
telefonskräck och trycker 
på knappar här och där 
och plötsligt säger rösten 
något i den stilen: ”You 
have now twenty dollars 
to call for.”

–Yes! Yes, yes, yes, skri-
ker jag glad. Nu går det 
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Lövhögen, Polar Distans 2006 Foto: Sigge Falk

att ringa igen grabbar! 
(Snacka om IQ-fiskmås!).

08.41 klockar vi in Erik 
Meinhardt. Trots det tysk-
klingande efternamnet är 
Erik faktisk norsk, pigg, 
glad och positiv som man 
gärna föreställer sig norr-
män, vilket bekräftades 
senare av fler än en funk-
tionär…

– Det är så fantastiskt 
fint och trevligt här i Löv-
högen att jag gärna hade 
legat kvar och kosat mig i 
solen men detta är faktisk 
en tävling och när jag nu 
leder min klass vill jag ju 
inte förlora denna ledning, 
säger han och ler.

I Kents och Antons tält 

rör det sig. Medan Kjell for 
tidigt med samojederna, 
tar de det väääldigt lugnt. 
Kanske är det checkpunk-
tens läge vid foten av ett 
vitt fjäll som hänför dem 
som så många fler förare. 
Eller så är det den stickan-
de känslan i Kents fingrar 
orsakad av en förfrysning 
som handikappar honom 
och får allt att ta så myck-
et mer tid. 

Veterinär anropas
Othmar Theimer som 

kampat före fjället anlän-
der vid halvelva, två mi-
nuter efter tyskan Beatrix 
Born. Han verkar vara på 
gott humör men önskar att 

veterinären kunde komma 
och titta på den ena av 
hans siberian huskies, den 
som haft diarré med inslag 
av blod och knappt velat 
äta. 

– Jag är osäker om ve-
terinären kan komma men 
jag ska ringa och höra, 
svarar jag osäker. Det här 
var inget som hade tagits 
upp på våra frukostmöten 
och jag kände att det var 
inte min roll att besluta 
om det.

Fram med satellittelefo-
nen. Jag ringer till Anki. 
Jag hör henne perfekt, 
hon hör mig knappt. Hon 
uppfattar orden hund och 
diarré. Jag dansar runt på 

snön, jagande en osynlig 
punkt med hyfsad mot-
tagning. Jag avbryter sam-
talet och ringer upp igen. 
Anki ringer upp mig men 
hör mig inte. Jag skriker 
”hallo, hallo, hallo” för 
tio kronor minuten. Inget 
hjälper. Tiden går och jag 
anar att risken är stor att 
en oro kommer att spri-
das nere på Off Road, en 
obefogad oro eftersom 
jag inte bedömer hundens 
hälsa som akut dåligt på 
något sätt. Hunden hade 
till och med druckit lite 
grann medan jag försökte 
nå Anki. Lösningen blir än 
en gång en skotertur upp 
på Vedungsfjället. 

Med klara direktiv från 
Annika, närmar jag mig 
Othmar.

– Veterinären kommer 
tyvärr inte, lägger jag för-
siktigt fram.

– Det är okej, svarar han 
lugnt och vänligt. Hon har 
ätit och druckit lite så jag 
fortsätter nu.

Under tiden hade Inge 
kommit, solat sig en 
stund och gått, Dietmar 
Tonndorf likaså. Däremot 
fick jag framföra den trå-
kiga nyheten till Sigge att 
sonen Peter hade brutit. 
Peter var inte ensam om 

det. Far och son Gunnar 
och Erik Olsson som körde 
med varsin siberian husky 
hade tvingats ge upp när 
de båda hundarna råkade 
i slagsmål på morgonen. 
Fler förare som inte skulle 
nå oss var tyskarna Ebert 
Falk och unge Henrik 
Stachnau.

Elke Schiller, också från 
Tyskland, kom fram. Hon 
och hundarna var ”kaput” 
och hon bestämde sig för 
att bryta. Ett nytt problem 
på Lövhögen blev att lösa 
transporten av alla hennes 
hundar. Det var dags för 
nytt beslutsfattande och 
det gällde att lösa det så 
smidigt som möjligt.

Två spann skulle genom 
vår checkpunkt. Det ena 
var här, det var Hans-Wer-
ner Schwegel. Det andra 
var Niklas och folk hade 
passerat honom på fjället, 
han var alltså på gång. För 

att ta hand om dessa två 
behövdes inte fyra funktio-
närer. Konrad och Staffan 
kunde få åka hem en dag 
tidigare än beräknat. Med 
sig hade de en stor kälke 
där två till tre hundar lätt 
kunde få plats. Så får det 
bli: Sigge och jag stannar 
över natten, Konrad och 
Staffan plockar ihop sina 
grejer och transporterar 
Elkes sämsta hundar. Elke 
själv kör sitt spann till 
närmaste vägen, den mot 
Lillhärdal, där hon plock-
as upp av sin handler. Alla 
parter verkar vara nöjda.

Trans Thüringia
Nu är det lugnt på Löv-

högen för första gången 
idag. Hans-Werner bjuder 
på tysk vit choklad och 
berättar om den långa vä-
gen som väntar honom ef-
ter avslutad tävling. Frun 
följde inte med den här 
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tiskt inte hört någon enda 
person gnälla eller klaga. 
Visst uppkom det jobbiga 
situationer men alla har 
gjort sitt bästa, ställt upp 
för tävlingen och tävlings-
ledningen. Ta det där med 
att dela boende med två 
vilt främmande männis-
kor i två-tre dygn på ett 
ställe som Lövhögen: det 
hade kunnat bli sött, surt 
eller salt, och det blev sött 
och gott! Tidigare år hade 
jag ställt upp som funktio-
när därför att jag brinner 
för långdistans och kände 
att jag måste dra mitt strå 
till stacken. Så här långt i 
år hade det varit ROLIGT 
att dra detta strå.  

Panik
Allt är väl tills jag ser mi-
litärtältet, det som har 

kallats för förvarningen. 
När spannen passerat har 
funktionärerna där ringt 
och meddelat de som sköt-
te målområdet att hundar 
på ingång. Spåret delar 
sig och Mathias Borehag 
leder mina hundar till 
vänster mot mål. Jag hade 
dock för plan att köra till-
baka till min bil på Off 
Road och kommenderar 
hundarna till höger. Tras-
sel uppstår. Jag ankrar 
släden och uttalar ganska 
kort och torrt:

– Vi måste prata!
Jag har nämligen insett 

något: något förfärligt, 
något förfärligt som jag är 
orsaken till. Tanken med 
att plocka alla skyltarna 
var god, om det inte varit 
så att alla, alla utom de två 
första, behövdes fortfa-

rande i spåret. Flera spann 
kämpade på än i spåret 
runt Höktand och skulle 
köra leden som jag nyss 
kört. Och nu var ALLA 
skyltarna borttagna! Jag 
ville försvinna under snön 
och under jorden… Jag 
ville så väl och det hade 
blivit så fel! Återstod bara 
att ringa Mikael och bikta 
mig för banchefen.

– JÄVLAR, hör jag Mi-
kael svära. Tog du med den 
röda skylten på vänster si-
dan där de kommer igen 
på samma spår också?

– Jag har tagit allt det 
jag sett.

– Då måste jag blåsa upp 
och sätta dit den igen.

Så jobbigt! Så, så, så 
fruktansvärt pinsamt! Jag 
hade velat gråta över min 
dumhet men vad skulle 

Fredag 17 mars

Morgonen är återigen so-
lig. Vi väntar på Micke 
som ska hämta Sigge, 
Tipi och dunkarna. Jag 
far strax efter dem, möter 
vårdslösa skoteråkare och 
blir arg.

Röd skylt
Framme raststugan i foten 
på fjället står först en röd 
ESDRA skylt med en blå 
kvittering strax efter. Vad 
snällt, tänker jag. Micke 
har lämnat skyltarna kvar 
så jag får en lätt resa till-

baka! Jag kan väl ta dem 
med mig så slipper någon 
hämta dem senare. Vid 
nästa delning på leden står 
ytterligare två skyltar. Jag 
tar väl de med också, säger 
jag till mig själv medan en 
skoteråkare fotograferar 
mitt spann.

– Men hej Nadia, hälsar 
en glad röst under hjäl-
men. Det är ”skoter-Mar-
tin”, kompis med Peter 
Falk och Annika Carlsson 
som har varit funktionär 

tidigare år på Polar Dis-
tans. Snacka om oväntat 
besök!

Han fortsätter uppåt och 
jag neråt. Det är skyltar 
hela vägen och jag plockar 
dem omsorgsfullt på min 
nu överlastad släde.

Där står jag med fötter-
na på medarna och reflek-
terar. Vilket gäng det har 
varit i år på Polar Distans! 
Vilka enastående funktio-
närer tävlingsledningen 
har fått tag på. Jag har fak-

gången så han får ensam 
ner till Tyskland. Samtidigt 
längtar han dit, längtar till 
våren och att få köra sin 
Harley Davidson. Här och 
nu tar han det lugnt. Hun-
darna har gått mycket un-
der säsongen och är slitna. 
Bland annat har han tävlat 
i Trans Thüringia mellan 
den 2 och 11 februari, en 
etapptävling på totalt 40 
mil.

Halv fyra är det tomt 
på spann och fortfarande 
kanonväder. Jag blir så 
sugen på att köra mina 
hundar och bestämmer 
mig för att köra bakspåret 
och se om jag möter Nik-
las. Och kanske plockar 
jag upp lite skyltar så slip-
per Mikael eller Petter att 
göra det. Vid 18-tiden ger 
jag mig av. Då hade jag ta-

lat för Sigge att jag borde 
vara tillbaka före mörk-
rets inbrott. 

Det dröjer inte längre 
förrän jag träffar på en 
pigg Niklas.

– Sigge väntar på dig där 
borta, slänger jag i farten.

Jag kör och hundarna 
går bättre och bättre. Det 
här tar nog längre tid än 
beräknat inser jag och 
stoppar en mötande sko-
ter.

– Skulle du kunna hälsa 
Sigge på Lövhögen att jag 
lär blir sen?

– Javisst!
Och så fortsätter jag, 

rycker upp skyltar då och 
då. Min lilla släde blir mer 
och mer full. Tack vare ba-
gagestroppar och spänn-
remmar får allting plats. 
Vid Morvallen, som var 

checkpunkten under Polar 
Distans andra år, svänger 
jag till vänster för att köra 
runt Vedungsfjället och 
tillbaka mot Lövhögen i 
stället för att vända om 
och köra samma spår. Vid 
nästa korsning kör jag fel. 
Det är skymning och be-
gränsad sikt och det dröjer 
några kilometer innan jag 
inser att något inte är som 
det ska. 

Det är kolsvart när jag 
ankrar spannet bakom 
stugan. Sigge sitter, ängs-
lig. Bara delar av mitt 
meddelande framfördes 
och han har väntat på 
mig länge… ensam. Nik-
las hade bara stannat i en 
halv timme och rävjägaren 
Lars Väppling hade lagt 
sig för länge sedan.
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Rasklubbens PG 238354-5

Ordförande
Britta Sethson 
Västanbäck 21, 905 93 Umeå 
tel: 090-13 38 53
britta.sethson@minmail.net

Vice ordförande
Håkan Nisula 
Åsv 8, 660 60 Molkom
tel: 0553-104 44 
hakan.nisula@karlstad.se

Sekreterare
Linda Almqvist  
Gerstorp Tjärarp, 
585 99 Linköping
tel: 013-583 73 
snotrollens@telia.com

Kassör
Helen Werner 
Alvägen 3, 736 32 Kungsör
tel: 0227-143 88

Ledamot
Annelie Jönsson
Äpplatofta 776, 
260 24 Röstånga  
tel: 0413-731 55
kennel@deejasome.com

1: Suppl
Johan Hultberg 
Vresselvägen 18, 275 94 
Sjöbo
tel: 046-631 16
hultbergarna@telia.com

2: Suppl
Camilla Sigås
Nybovägen 6, 541 98 Värsås
tel: 0500-420 680
bmh228k@tninet.se

Avelsrådet
Christina Bjerstedt-Olsson
Färlövsvägen 98-29 Hagedal
291 93 Önnestad
044 - 701 36
christina@swedsams.se

Christina Lindbladh
Skärtorp, 241 93 Eslöv
0413-541234
tinne@cloudlands.nu

http://samojed.sphk.se

I RAS för samojed står det att vårt mål är att 35 samojeder/år skall godkännas 
för polarhundstest B 
Säsongen 2007 är det 52 stycken som är godkända för Polarhundstest B och en 
del av dem har gjort 2 test under året. Nedan finns en lista på vilka hundar det 
är och hur många tester de har gjort.
Vi har under 2007 klarat vårt mål rejält och det är bra. Nu hoppas vi 2008 blir 
ett lika bra år. 
 
Bivvilis Eminha of my Bluf 2 test
Blåkannibodas Blå Great God  1 test
Elliance Champange Voyage 1 test
Elliance Trick or Treat 1 test
Great Izmoroz Volchitza 1 test
Great Maxat Xboctom Laika 1 test
Kannibalens Karloff of Illusion 2 test
Kannibalens Kartman of Illusion 2 test
Katja Av Jeni Jamal 1 test
Nikz Blues Winther Izza Af Katja 2 test
Nordvikens Jurij 1 test
Nordvikens Khatanga- Demina 1 test
Nordvikens Nadja Na Zbloto 1 test
Nordvikens Nansen Na Zbloto 1 test
Nordvikens Odessa Zima Krasiva 1 test
Nordvikens Popov Zolot Sobaka 1 test
Nordvikens Raminov Jalmal-Karu 1 test
Nordvikens Rodnina-Gubb Chelika 1 test
Nordvikens Roshka Gubb-Demina 1 test

B test Fäbodraget Anders Larsson 
med Snöbjörnens Darkwind 

Foto:Linda Almquist

det ha tjänat till? 
– Det positiva i det hela, 

säger Stefan, tröstande, är 
att förarna redan har kört 
där en gång så de vet nog 
hur spåret går.

Ångesten jag känner 
släpper inte, inte ens när 
Beatrix Born uppenba-
rar sig. Hon har åkt efter 
mig och borde ha märkt 
att alla markeringarna 
var nu borta. Hon skidar 
förbi utan att yttra ett ord, 
varken positivt eller nega-
tivt. Samma ska lite senare 
med Inge.

Ja, ja. Här är jag och jag 
kan lika gärna sätta upp 
hundarna medan jag vän-
tar på Mikael.

Han kommer, tar fram 
pipan utan att verka spe-
ciellt upprörd. Han har re-
dan varit upp med skylten 
så läget verkar vara lugnt. 

Allt var inte bättre förr
Jag blir kvar på förvar-
ningen och diskuterar med 
Mattias och Stefan om allt 
möjligt. Vädret är mildare 
och gråare. När hungern 
slår till grillar jag några 
korvar. 

Telefonen ringer hos 
Mattias. Det är Annika. 
De skulle avlösas snart 
men alla funktionärerna 
är upptagna och det är 
kort om folk. Hon undrar 
om de har bråttom däri-
från och syftar på Stefan 

som har sina egna hundar 
i Särna att ta hand om. 

Hon möts av idel för-
ståelse. De har inte bråt-
tom. Inte jag heller. Där-
för erbjuder jag mig att 
tillbringa natten här om 
så behövs. Annika är tack-
sam och samtalet illustre-
rar igen mina reflexioner 
från tidigare under dagen. 
I år finns verkligen ett 
samspel mellan ledning 
och funktionärer. Så har 
det inte alltid varit.

– Allt var inte bättre förr, 
konstaterar Mattias.

Annika hinner precis 
till militärtältet för ge 
en segerkram till Niklas, 
inte för att han har vun-
nit klassen utan därför att 
det är en seger för alla som 
deltar i tävlingen att pas-
sera under målfållan och 
Annika som känner för att 
bemanna tältet med mig 
kommer inte att finnas 
vid mållinjen, en mil bort, 
skidväg.

Nu återstår bara Kent 
och Anton i tävlingsspå-
ret och det rycktas om att 
de INTE tänker tillbringa 
ännu en natt i tält utan vill 
in i mål under kvällen eller 
natten.

Då tänder vi i kaminen, 
med hjälp av lite T-röd 
såsom de gamla samerna 
gjorde, firar igång köket 
och fixar käk till hundar-
na och oss. Sedan pratar 

vi och gråter tillsammans. 
Vi gråter därför att vi är 
så rörda över stämningen, 
glädjen, funktionärernas 
engagemang och arbets-
vilja. På Off Road hade till 
exempel Ingela Karlsson 
dirigerat spann som om 
han inte gjort något annat 
under sitt korta liv som 
draghundsägare! Lika rör-
da är vi över de tävlandes 
förståelse och välvilja.

Det har varit en hektisk 
vecka för Annika i sin roll 
som tävlingsledare men nu 
kan hon börja slappna av 
och glädjas över en tävling 
som löpt väl, över att hon 
rodde hem Polar Distans 
2006 med en hel ny orga-
nisation under sig.

– Jag tog på mig rollen 
som tävlingsledare i år för 
jag ville ”ge” en tävling 
till Inge. Inge har i alla år 
alltid varit så generös att 
det här var mitt sätt att 
bjuda igen, anförtror hon 
till mig. 

– Boof, låter det ute från 
en av mina hundar.

Jag slänger mig mot tält-
öppningen och skymtar 
två ljus som rör på sig.

– Heja, heja, heja, skri-
ker vi uppmuntrande. Vi 
förstår att det är Anton 
och Kent på väg ”hem”. 
Snart är tävlingen över.

Nadja CK
forts. följer i nästa  

nummer av Polarhunden
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http://www.sphkvastra.se 

Ordförande Marie Saul
0522-65 00 15, musch@spray.se

Sekreterare Synva Bratberg
Norra Hagen, Daretorp  
52291 TIDAHOLM
0502 10045 eller 0703 281853
synva@spray.se

Kassör Andreas Larsson
Bandv 5, 46020 SJUNTORP, 
0520-44 43 40, 0709-74 96 39 
eller 0520-47 26 09, 
95Larsson@gmail.com eller 
andreas.larsson@anatrollhättan

VÄSTRA

Ledamot Tommy Kraft
Råviksvägen 6, 51690 DALSJÖFORS, 
033-27 10 32 eller 076-839 68 84

Suppleant Anne Svendsen 
Långedal 41, 45071 FJÄLLBACKA, 
0525-124 04 eller 070-344 03 98, 
anne_s@telia.com

Suppleant Ing-Mari Larsson
Dimbo Anneberg 9, 52293 TIDAHOLM, 
0502-440 57 eller 076-221 59 09, 
Larsson.ingmari@telia.com

Hej Alla!
Sommaren har kommit hit och det med 
besked, läs 8 juni, så sent som förra 
veckan gick jag med en tjock jacka på 
mina turer med jyckarna. Tänk på vad 
värmen innebär för våra fyrfotingar som 
vi har ansvar för, läs tabell på hemsidan. 
Årsmötet gick av stapeln och jag såg 
en del ”nya” ansikten, fastän jag hade 
lyckats pricka in en dag som både var 
pingstdag och Morsdag var det ändå över 
20 stycken som kom. Älgjaktsmuseet 
är en trevlig miljö att vara i, så visst 
tänker vi fortsätta med detta som nu 
har det blivit en tradition. Nästa år 
kommer årsmötet att avverkas tidigare, 
t.ex. i början eller mitten på april. Vårt 
verksamhetsår sträcker sig mellan 1 april 
och 31 mars och årsmötet skall försöka 
hållas ca sex veckor innan SPHK har 
sitt årsmöte. I år fick vi dispens. Som Ni 
säkert förstått fick jag förtroendet som 
ordförande även kommande år. Detta 
känns extra spännande då vi nu har en 
ny sekreterare och en ny kassör. Kjell 
har dragit sig tillbaka efter många år 
som kassör. Merja har också tackat för 
sig som ledamot men har sina tassar kvar 

inom ungdomssektionen och det är henne 
Ni skall kontakta angående licenser o 
Grönt kort. Ett av mina mål har varit att 
stäva mot att ha alla fyra polara raserna 
representerade i styrelsen (ägare till dem 
alltså) och en någorlunda geografisk 
spridning då vi är ett stort distrikt. 
Äntligen kan jag meddela att så är fallet. 
Vi tackar avgående styrelsemedlemmar 
för en god arbetsinsats och hälsar de nya 
välkomna. Jag ser fram mot nya friska 
idéer o diskussioner eller som jag brukar 
säga- nytänk. Det planeras för fullt på 
ungdomssidan inför Ranebo som i år är 
i ny regi, läs hemsidan, och glöm inte att 
hålla ögonen öppna för anmälningsdags. 
Simmatorp står också inför dörren, läs 
hemsidan, så igen blir vi påminda om att 

Ingen kan Allt, Alla kan Något och 
TILLSAMMANS kan vi MYCKET.

Vi ses o höres Marie

Nordvikens Tatjana 1 test
Little Rocky´s Debby Little Haufruen 1 test
Little Rocky´s Dennis 1 test
Little Rocky´s Elleville Etah 1 test
Little Rocky´s Hanoy 1 test
Little Rocky´s Hektor 1 test
Little Rocky´s Izabel 1 test
Little Rocky´s Jalmal-Fram 1 test
Little Rocky´s Jalmal-Sibir 1 test
Little Rocky´s Kaifas 1 test
Petchoras H-Houdin 1 test
Polartassen Kasper 1 test
Polartassen Mira 1 test
Polarullens Alyosha Maksim 1 test
Polarullens Anoushka Evgenia 1 test
Polarullens Barusi- Alpov 1 test
Polarullens Bolchoj-Alpov 1 test
Polarullens Ilya-Bruin 1 test
Polarullens Irma-Bruin 1 test
Polarullens Taiga Av Myr 1 test
Polarullens Tamara Av Myr 1 test
Polarullens Varya Arisha 1 test
Samo´bas Birka 1 test
Samospeed´s Aigisthos 1 test
Samospeed´s Amalthea 1 test
Samospeed´s Argos 1 test
Snöbjörnens Darkwind 2 test
Snötrollens Oppas Kerak 2 test
Snötrollens Oppas Kiska 2 test
Snötrollens Oppas Kiwa  1 test
Sun Master´s Artic Moon 2 test
Sun Master´s Hot Lips 1 test
Sun Master´s Spring Dream  2 test

B test Furudal Eva Skullman med sitt 
4 spann Hundarna heter: Elliance 
Champange Voyage, Elliance Trick 
or Treat, Polarullens Tamara Av Myr 
och Snötrollens Oppas Kiwa.

Foto:Linda Almquist

B test Shamdraget: Fredrik Petri med 
sitt 4 spann. Hundarna heter: Nikz 
Blues Winther Izza Af Katja, Snötrol-
lens Oppas Kerak, Snötrollens Op-
pas Kiska och Sun Master´s Spring 
Dream.

Foto:Linda Almquist

B test Furudal: Fredrik Petri med sitt 5 spann Hundarna 
heter:Blåkannibodas Blå Great God, Nikz Blues Winther 
Izza Af Katja, Snötrollens Oppas Kerak, Snötrollens Oppas 
Kiska och Sun Master´s Spring Dream.

Foto:Linda Almquist
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SPHK VÄSTRA
Inbjuder till

OFFICIELL UTSTÄLLNING

Lördagen den 8 september 2007
På Simmartorp herrgård, Skara

Domare för Alaskan malamute och Samojed:
Jesper Andersson

Domare för Siberian Husky och Grönlandshund:
Curt Bökefors

Anmälan: görs på SPHK’s blankett, skickas till Synva Bratberg, Norra Hagen 
Daretorp, 52291 Tidaholm eller via e-mail: synva.anmelning@spray.se

Vid frågor ring eller maila Synva 0502-10045
Sista anmälningsdag 3 augusti, 2007 

Efteranmälan mottages fram till 15 augusti, mot avgift av 75 kr/hund.
Anmälningsavgiften betalas till Bankgiro 5413-5595, ange utställning 

Anmälningsavgift:

Valpklass 4-6mån, 6-9mån 100 kr
Juniorklass 9-18mån 250 kr
Unghundsklass 15-24mån 250 kr
Bruks-, öppen-, championklass 250 kr
Veteranklass 8 år- 180 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS

From 3: e anmälan i full betalande klass  100 kr pr hund

Vi kommer att anordna barn med hund också i år, med anmälan 
på plats.

Önskas boende kontakta Simmartorp herrgård 0511-123 33

Välkommen till Polardistans 2008! 

Vi planerar nya distanser och nya bansträckningar! 
Boka redan nu in vecka 11!

Mer information kommer på vår hemsida 
www.polardistans.com och i nästa Polarhunden. 

Det går även bra att kontakta 
tävlingsledare Ulla Lindroth Andersson, tfn: 0171-57969

e-post: kaptenU@telia.com eller 
kassör Andreas Larsson, tfn: 0709-749639 

e-post: 95larsson@gmail.com.

Tävlingen är öppen för de renrasiga polarhundarna: 
Alaskan Malamute, Grönlandshund, Samojed och 

Siberian Husky. Alla deltagare skall medföra mat och 
utrustning för sig själva och sina hundar. Hjälp utifrån får 

ej tagas. Tävlingen går på markerade leder.

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS

Den naturliga utmaningen
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http://malardalen.sphk.se

Ordförande
Britt Forsgren 08-550 930 43

Sekreterare
Anders Larsson 08-591 433 82

Kassör
Madelene Eriksson 0581-620623

Ledamot
Lotta Ekholm 08-500 223 89

Ledamot
Freddy Jiménez 073-923 06 89

Hej, som ni vet så har styrelsen ändrats 
sen årsmötet i oktober men jag hoppas att 
ni har förtroende för oss som är sittande. 
Vi har köpt in böcker till samtliga i 
styrelsen om föreningsteknik, den är 
baserat på skk:s grundregler och stadgar, 
och den ska alltid följa med styrelsen. 
Sen har vi och ska utbilda oss i olika 
aktivitetsutbildningar, för att på ett bra 
sätt kunna arbeta i styrelsen.

Hemsidan: Styrelsen sköter själva 
hemsidan så att vi får ut information 
omgående.

Aktiviteter: Alla medlemmar nya som 
gamla har rätt att ordna och ansöka 
om olika sorters aktiviteter. Efter som 
Mälardalen är ett stort distrikt så måste 
vi hjälpas åt så att alla känner sig 
välkomna. Och att vi tar hand om nya 
medlemmar och respekterar varandra. 
Och samtidigt få nya kompisar att träna 
hund med, vi har alla varit nybörjare, 
så vi får till ett bra distrikt med många 
aktiviteter runt om i Mälardalen. 
Det är bara att kontakta oss i styrelsen så 
utlyser vi era träffar på hemsidan och även 
att vi kommer och hjälper till.

Arboga: Vi behöver hjälp med olika 
uppgifter i Arboga t.ex. till sekretariatet 
och bestyrelsen under utställningen 
samt funktionärer till draget t.ex. vid 
start och mål och även ute vid spåret. 

Känner  någon at t  n i  kan s tä l la 
upp så kontakta mig eller Anders. 
Under fredag kväll har vi tänk att vi 
samlas och grillar korv och har trevligt 
tillsammans.

KM: Tyvärr blev det inget KM 2007 
men vi ska försöka på nytt inför 2008 
förslaget är Kloten det blir närmare för 
oss i Mälardalen och vi är samlade alla 
på samma plats.

Föreläsning: Den 15 september blir det som 
ni kunde läsa om i nr:2 av polarhunden med 
Anne-Marie Hammarlund i näringslära se 
mer info på hemsidan.

Utställningen och vagnsrace samt 
årsmötet 6-7 oktober 2007, se mera info 
på hemsidan. mvh  Britt

SHAM-draget resultatlista total för 17-18/2 2007

2x45 km öppen klass Dag 1 Dag 2 Total

1. Malin Sundin 2.52.57 2.28.01 5.20.58

2. Nisse Uppström 2.51.27 2.29.59 5.21.26

3. Anders Hörnlund 3.01.27 2.37.32 5.38.59

4. Annica Karlsson 4.22.25 3.39.44 8.02.09

2x30 km släde

1. Annika Uppström 2.55.25 2.29.13 5.24.38

2. Fredrik Petri 3.33.54 3.10.49 6.44.43

2x30 km nordiskt grönlandshund

1. Lennart Andersson 2.49.05 2.24.58 5.14.03

2. Harriet Svensson 2.58.48 2.28.59 5.27.47

3. Gösta Karlberg 3.08.07 2.29.18 5.37.25

4. Roland Stigestad  3.42.58 2.58.21 6.41.19

2x30 km malamute

1. Christer Afséer 3.05.36 2.17.33 5.23.09

2. Inge Eklund  3.17.57 2.40.30 5.58.27

3. Anders Larsson 3.38.25 3.08.07 6.46.32

4. Åsa Leandersson 3.45.27 3.14.27 6.59.59

5. Rasmus Hellbo 3.51.47 3.09.35 7.01.22

6. Sandra Bersan 3.49.53 3.12.06 7.01.59

7. Allan Hersinger 3.44.17 3.35.53 7.20.10

Ulrica Öhman  4.56.19 ---------

Äldre Juniorer 2x5 km

1. Teddy Kårwik 18.25 16.24 34.49

2.Wilma Antoniusson 20.12 16.42 36.54

3. Amanda Gereflod 29.49 19.45 49.34

Yngre Junior 2x5 km

1. Maja Samuelsson 20.37 17.26 38.03

2. Maja Antoniusson 23.37 19.03 42.40

3. Katarina Johansson 28.38 23.15 51.53

6-spann 2x 15 km

1. Camilla Julander 53.42 40.19 1.34.01

2. Erika Sjöö 52.38 42.22 1.35.00

3. Runa Jacobsson 52.24 44.27 1.36.51

4. Ida Björk 58.15 46.59 1.45.14

5. Jonny Skye 1.00.58 44.37 1.45.35

6. Sofia Samuelsson 1.05.17 47.38 1.52.55

7. Freddie Åkerlind 1.15.00 55.17 2.10.17

8. Håkan Lindström 1.24.25 1.05.17 2.29.42

9. Jörgen Sandqvist 1.21.30 1.11.54 2.33.24

10. Per-Eric Ducemark 1.29.14 1.22.31 2.51.45

4-spann 2x10 km

1. Tarja Pyykkö 30.08 23.58 54.06

2. Caroline Mjöberg 30.47 26.46 57.33

3. Trude Mathisen 32.12  27.16 59.28

4. Ylwa Malmberg 33.07 26.56 1.00.04

5. Elin Björk 34.13 29.20 1.03.33

6. Ola Lindgren 36.03 31.10 1.07.13

7. Tora Kleven 39.13 32.37 1.11.50

8. Adam Kolota 40.51 35.20 1.16.11

9. Tarja Pyykkö 46.59 34.35 1.21.34

10. Pernilla Gereflod 48.01 47.49 1.35.50

11. Cecilia Lönnberg 1.17.19 1.18.40 2.35.59

1 spann 2x10 km

1. Patrik Hedberg  50.18 56.40 1.46.58

2. Ninni Hjortvall 56.06 59.56 1.55.02

3. Ingela Karlsson 1.06.58 52.49 1.59.47

4. Linda Olson 1.10.43 1.21.15 2.31.58

5. Bo Eriksson 1.15.47 1.18.22 2.34.09

6. Jennie Kraft 1.37.55 1.30.29 3.08.24

Michael Johansson 2.10.32 Ej start --------- 

Kristin Esset 56.19 Ej start ---------

Peter Petersson 1.14.38 Ej start ---------
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Grönlandshund resultat
BIR- Rufus av Wanvare
BIM- Smilla av Wanvare
BIS-Bruks- Rufus av Wanvare

Samojed resultat
BIR-Polarvargens Amoux
BIM- Kvarnlyckans Alisia
BIR-Bruks- Kannibalen’s Karloff of 
Illusion
BIM-Bruks- Nikz Blue’s Winther Izza Af 
Katja
BIR-Vet-  Swedsam’s Romulus av 
Tornado
BIR-Valp- Fun Sam Routsi Rinsessa
BIM-Valp- Amkida’s King Midas of 
Zolo

Siberian Husky Resultat
BIR- Chiliway’s Bourbon Blizzard
BIM- Tristan
BIR-Bruks- Fenrisulven Beyla
BIM-Bruks- Fenrisulven Fox
BIR-Vet- Tristan
BIM-Vet- Vox Celesta’s Tölva
BIR-Valp- Heidiburgs Ghost Blaze
BIM-Valp- Vitim Björnbuse

BIS-2 Chiliway’s Bourbon Blizzard BIS-3 Polarvargens Amoux

BIS-1 Silent Ridge Coldspeed-Cody AM
BIS-2 Chiliway’s Bourbon Blizzard SH
BIS-3 Polarvargens Amoux SAM
BIS-4 Rufus av Wanvare GRL

BIS-1-Bruks  Silent Ridge Coldspeed-
Cody AM
BIS-2-Bruks Fenrisulven Beyla SH
BIS-3-Bruks Kannibalen’s Karloff of 
Illusion SAM
BIS-4-Bruks Rufus av Wanvare GRL

BIS-1-Vet Tristan SH
BIS-2 Vet Swedsam’s Romulus av 
Tornado SAM

BIS-1-Valp Heidiburgs Ghost Blaze SH
BIS-2-valp Fun Sam Routsi Rinsessa 
SAM
BIS-3-valp Arctic Trails You Are My 
Snow Angel AM

Bästa avelsgrupp valpar med HP: Arctic 
Trail’s Qhloe ägare Michelle Ohlsson, 
Grythyttan

Bästa uppfödargrupp valp med HP:
AM: Cahppe’s kennel, Anci och Henrik 
Emanuelsson, Österbybruk
SAM: Amkida’s kennel, Marie Lillé, 
Johannishus
SH: Susanne Heikka, Hallstahammar

Alaskan malamute resultat
BIR-Silent Ridge Coldspeed-Cody
BIM-Napipa’s Najaq
BIR-bruks- Silent Ridge Coldspeed-
Cody
BIM-bruks- Silent Ridge Bacardi-Breeze
BIR-valp-Arctic Trails You Are My 
Snow Angel
BIM-valp- Arctic Trails Yildiz Lady

Resultat från SPHK Mälardalens utställning vid Lövudden

BIS-1 Silent Ridge Coldspeed-Cody BIS-4 Rufus av Wanvare
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Klass: C-class 2 10 km  Distans: 3 x 10,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Bjørn Kristiansen Rana trekk og 
  brukshundklubb 1:33:48 31:20 30:48 31:40
2 Annika Carlsson SPHK GD 1:37:18 32:18 33:25 31:35
3 Annica Uppström SPHK NN 1:38:13 32:00 33:03 33:10
4 Jörgen Sandquist Filipstads BHK 1:46:29 33:02 34:50 38:37
5 Andreas Akeret SSK 1:50:56 37:25 35:33 37:58
6 Rasmus Helbo SPHK NN 1:56:41 37:58 37:59 40:44
7 Diana Karlsson SPHK NN 1:59:25 40:12 36:56 42:17
8 Wouter de Ridder SPHK NN 2:05:53 44:17 40:23 41:13
9 Fredrik Petri SPHK S 2:09:49 44:09 41:29 44:11
10 Eva Skullman SPHK S 2:17:18 45:34 43:55 47:49
11 Anita Servaas OWS 3:32:33 1:27:52 1:03:18 1:01:23

Klass: D-class 2 5 km  Distans: 3 x 5,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Kim Thomassen Norsk Kennel Klubb 53:00 18:54 17:02 17:04

Klass: D1-class 1 45,4 km  Distans: 3 x 45,4 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Tim Bosseloo  10:52:53 3:42:33 3:31:25 3:38:55

Klass: DO-class 1 45,4 km  Distans: 3 x 45,4 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Manfred Witschel DSLT/AGSD 6:32:07 2:09:15 2:08:29 2:14:23

Klass: Pulka D sprint 15 km  Distans: 3 x 15,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Lisa Lindblom SPHK NN 2:02:09 41:16 38:59 41:54
2 Ulrika Karlsson SPHK NN 2:04:52 41:21 40:49 42:42
3 Caroline Hoffman Jönsson SPHK NN 2:29:48 52:29 48:47 48:32
4 Harriet Svensson SPHK NN 2:50:48 57:27 55:27 57:54
5 Sofia Christensen SPHK GD 3:12:35 1:05:47 1:00:15 1:06:33
6 Ninni Hjortvall SPHK GD 3:17:51 1:06:31 1:05:34 1:05:46
7 Christina Nisula SPHK V Ej Mål 1:53:46

Klass: Pulka H sprint 15 km  Distans: 3 x 15,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Lars Hammarfalk SPHK NN 2:25:17 49:05 47:39 48:33
2 Hans Thomson SPHK NN 2:25:43 51:19 46:48 47:36
3 Frank Ouchterlony SPHK GD 2:57:46 1:00:21 58:46 58:39
4 Inge Eklund SPHK V 3:11:42 1:05:10 1:03:47 1:02:45
5 Christer Johansson SPHK MD 3:19:18 1:08:42 1:04:30 1:06:06
6 Anders Larsson SPHK MD 3:24:42 1:09:56 1:06:24 1:08:22
7 Fabian Ouchterlony SPHK MD Diskv 38:49
8 Tobias Mårtensson SPHK GD Ej Start
9 Åke Wedin SPHK NN Ej Start
10 Roland Stigestad SPHK GD Ej Mål 1:13:50 

Klass: Pulka D/H12-15 5 km  Distans: 5,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2
1 Maja Karlsson SPHK NN 27:39 13:38 14:01
2 Anna Ouchterlony SPHK MD 38:11 18:04 20:07

Resultat från Nordic Open / För-VM 2007 
Tävlingsdatum : 26/1 - 27/1 - 28/1 2007

Klass: O-class 1 24,8 km  Distans: 3 x 24,8 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Joël Reyniers  2:57:36 58:12 1:00:46 58:38
2 Sven Plesner SPHK NN 2:58:00 59:12 59:32 59:16

Klass: A-class 1 18 km  Distans: 3 x 18,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Nina Plesner SPHK NN 2:06:55 42:01 42:26 42:28
2 Torbjörn Öhrström SPHK NN 2:12:14 44:50 43:39 43:45
3 Bengt-Åke Sjölund SPHK NN 2:13:43 44:53 44:29 44:21
4 Jenki Lindgren SPHK NN 2:18:37 47:08 45:04 46:25
5 Hågen Björgum NSHK 2:31:54 51:11 50:50 49:53

Klass: B-class 1 15 km  Distans: 3 x 15,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Catarina Södersten SPHK NN 1:42:26 33:55 34:08 34:23
2 Erika Sjöö Ryssjö SHK 1:44:46 35:25 34:49 34:32
3 Sofia Samuelsson SPHK GD 1:53:18 38:20 37:55 37:03
4 Camilla Buvall-Juhlander SPHK GD 1:54:15 38:02 38:28 37:45
5 Benjamin Schaap SPHK NN 1:55:02 39:43 37:53 37:26
6 Ola Lindgren SPHK Västra 1:55:03 37:18 38:34 39:11
7 Ida Björk SPHK NN 1:56:16 37:40 39:08 39:28
8 Tina Jönsson SPHK NN 1:56:55 38:35 39:10 39:10
9 Roger Mjöberg SPHK GD 1:58:47 38:58 41:13 38:36
10 Runa Jacobsson SPHK MD 2:00:24 39:59 40:37 39:48
11 Maja Ramström SPHK NN 2:00:43 40:13 40:15 40:15
12 Jesper Melgaard DSHK 2:02:14 40:38 40:24 41:12
13 Mia Bröms SPHK GD 2:02:40 43:19 39:53 39:28
14 Constant Hegeman SSC-NL 2:10:03 42:50 43:59 43:14
15 Martin Bröms Ryssjö SHK 2:13:34 43:09 44:43 45:42
16 Jens Lindberget SPHK GD 2:13:39 44:08 44:59 44:32

Klass: C-class 1 10 km  Distans: 3 x 10,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3

1 Marie Israelsson SPHK NN 1:04:41 21:58 21:08 21:35
2 Helen Israelsson SPHK NN 1:05:34 22:11 21:34 21:49
3 Tarja Pyykkö SPHK GD 1:07:52 23:09 21:49 22:54
4 Catarina Södersten SPHK NN 1:07:53 22:45 22:47 22:21
5 Ylwa Malmberg SPK GD 1:10:14 23:54 23:01 23:19
6 Caroline Mjöberg SPHK GD 1:10:26 23:35 23:42 23:09
7 Casper Nielsen SPHK S 1:12:58 24:42 24:13 24:03
8 Karen Kolbeck DSHK 1:13:42 24:36 24:00 25:06
9 Sussie Grönberg SPHK S 1:16:27 26:22 24:20 25:45
10 Annika Gustafsson IKHP 1:16:36 25:11 24:38 26:47
11 Rebecka Öberg SPHK NN Junior 1:16:58 26:27 24:46 25:45
12 Steven Frigaard DSHK 1:17:05 25:24 25:44 25:57
13 Anja Stubkjaer Melgaard DSHK 1:17:58 25:46 25:23 26:49
14 Tova Sundström SPHK NN Junior 1:32:27 31:06 29:53 31:28
15 Adam Kolota SPHK S 1:43:07 33:43 35:49 33:35
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Grönlandshund

Ordförande
Anneli Rundberg
tel: 0503-40065 annrun@spray.se

Sekreterare
Sofia Christensen
tel: 054-874090 svartisens@spray.se 

Kassör
Annica Johansson
tel: 0613-13047 
annica.johansson@naturbruk.net

Ledamot
Lasse Hammarfalk
tel: 0682-22075
lars.hammarfalk@skogsstyrelsen.se http://gronhund.no-ip.org

Ledamot
Åke Wedin
tel: 0691-302 02 
wedin@bhc.se 

Suppleant
Åsa Norell
tel: 023-711 632 
cadetvox@yahoo.se

Suppleant
Mattias Schmidt
tel: 0392-24088

Sommar och sol !!!!
Detta väder är väl egentligen inte för 
oss och våra hundar kan man tycka, 
men det är ju nu som vi skall ladda upp 
batterierna för att ha kraft och ork sedan 
i höst och vinter när den mörka tiden 
kommer..
Rasklubbens officiella utställning gick 
av stapeln och personligen tyckte jag att 
allt verkade flyta på perfekt. 
Stort tack till alla er individer som var 
med och jobbade med den så att den blev 
så bra som den blev!
Ett om ännu större TACK till den som 
jobbade för det största prisbordet som 
jag har upplevt där alla gick hem med en 
vinst. Roland Stigestad skall ha det från 
oss alla som var där.!!!
Vår hemsida har nya medhjälpare till 
att sollra i materialet som kommer in 
och skicka detta vidare till webmastern. 
Detta är äldre förmågor (givetvis 
menar jag inte att ni är äldre till åldern 
räknat utan att ni är äldre i form av tid 
som medlemmar i rasklubben). Detta 
är Gunilla Mellgren och Kari-mette 
Sundal. Den nya e-mailadressen är: 
gronlandshund-sphk@spray.se
Jag var på SPHKs årsmöte i Östersund 

och jag vill förtydliga detta med årsmöte, 
hur viktigt det är att vara med på detta 
för att som medlem kunna påverka 
och göra sin röst hörd. Detta gäller 
även i rasklubben, vi som medlemmar 
bestämmer och styr vad som händer 
och skall gemensamt styra skeppet 
åt det håll som bevarar och gynnar 
grönlandshunden som ras.
Sist men inte minst så hoppas jag att alla 
ni med grönlandshundar kommer och 
är med på vår barmarks/sommarträff 
31aug-2sept vid Kärringforsen i Dalarna 
(se separat annons)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du som inte varit med förut, ta första 
steget och kom dit..
Tycker ni att det är långt att åka så 
kontakta någon i styrelsen så kanske det 
kan finnas någon att samåka med. Man 
behöver inte vara miljonär för att ha en 
grönlandshund, även om dom nästan 
äter en ur huset när man får mersmak 
och skaffar flera... Det kan vara en hake, 
men en trevlig sådan.!
Alla är välkomna! Gammal som ung!!!
Det brukar vara trevlig gemenskap och 
mycket hundprat (men även mycket 
annat mellan himmel och jord). Ett 

Klass: SJ1-class 15 km  Distans: 3 x 15,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2 Heat3
1 Patrik Hedberg Filipstads BHK 2:39:45 53:58 50:18 55:29
2 Magnus Ahlstrand SPHK NN 2:42:07 55:30 53:49 52:48
3 Ingela Karlsson Filipstads BHK Ej Start
4 Roger Olofsson  Ej Start 1:11:35 1:03:00

Klass: Släde YU 9-11 5 km  Distans: 5,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2
1 Maja Samuelsson SPHK GD 22:26 11:26 11:00

Klass: Släde ÄU 12-14 5 km  Distans: 5,0 km 
Pl Namn Klubb Totalt Heat1 Heat2
1 Teddy Kårwik SPHK NN 21:11 10:32 10:39
2 Moa Björk SPHK NN 21:30 10:30 11:00
3 Dalia Ramström SPHK NN 22:06 11:02 11:04
4 Agnes Christoffersson SPHK NN 22:33 11:29 11:04
5 Isabell Hoffman SPHK NN 24:54 12:14 12:40
6 Oskar Ahlstrand SPHK NN 25:15 12:30 12:45
7 Ludwig Ahlstrand SPHK NN 26:27 13:17 13:10

Väl beprövade arbetande Siberian Huskies till avel!

 Working Husky Kimo 
Working Husky Casper   
 Working Husky Inka           

                        Trinty Kennels O-Grey Wolf 
Neimans Dusk ”Lisa”    
 Axa

 Rasken 
Molle   
 Smulan    

 Working Husky Casper 
Working Husky Cissi    
 Working Husky Inka

 Wolf Tribe’s Trötter 
Fun Run Björn   
 Two-Spot    

 Keb 
Working Husky Nadja    
 Working Husky Minki

Working Husky Fritte (52295/2002) 
Lugn och kontaktsökande med föraren. Jobbar 
mycket bra i alla positioner. Han är hård mot 
sig själv och ger allt för föraren! Kanske 
något bättre för medeldistans än för långdi-
stans. 2005: Nordic Open (2x50), Polardistans 
320. 2006: Finnmarkslöpet 500.  

Working Husky Hubbe (S52509/2002) 
Mycket lugn och cool hund. Jobbar alltid bra 
och har en supertjock päls. Mycket bra tassar. 
Nästan alltid aptit. Väldigt social med ALLA 
människor. 2005: Nordic Open (2x50), Polar-
distans 320. 2006: Finnmarkslöpet 500. 2007: 
Tobakslöpet (2x77).  

Working Husky Masi (S/39435/2005) 
Hårt arbetande hund med mycket bra tassar 
och aptit. Vid tunga uppförsbackar händer det 
ofta att han skallar i farten. Trots sin unga 
ålder har han två säsonger som turisthund 
samt följande tävlingsmeriter 2007: Tobakslö-
pet (2x77) samt start på Finnmarkslöpet 500.

Kontakta oss för mer information. Vi berättar gärna mer 
om våra hundars starka och svaga sidor.  

Www.workinghusky.com 
Matti Holmgren och Stina Svensson 

0971-122 20  /  070-684 22 20 
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SPHKs rasklubb för Grönlandshund hade sin
första utställning i Orsa Grönklitt

Nu är det klart! Klubbens första officiella utställning är klar och det med lyckat resultat. 
Aldrig har det samlas så många grönlandshundar på en och samma utställning och 
det hundar av så hög kvalitet!
Känslan av att ha genomfört denna är enorm.
Domaren, Robert Sellevik, var imponerad av att se så många bra grönlandshundar på 
en och samma utställning. Det enda som han hade åsikt om var att uppfödare borde 
lägga mer fokus på avelsdjurens bett då alldeles för många individer hade tendens till 
tångbett. Detta får vi ta med oss i vår framtida avelsplanering.
Nästan varje klass hade deltagare och bruksklass, hanar, samt öppenklass, tikar, var 
de klasser med flest representanter, 7 var. Vi hade 4(!) uppfödargrupper. 
Alla deltagare fick pris och ingen gick därifrån tomhänt. Roland Stigestad och Åsa 
Norell har gjort ett jättearbete med insamling av priser. Tack!
Kari-Mette Sundal var min högra hand och hjälpte mig med det jag inte hann och lite 
till, tur att du finns!!
Vi hade flera medarbetare som hjälpte oss på plats och vi tackar er allihop.
Dagen löpte på fint och utställningen slutfördes utan några större problem. När 
utställningen var slut så var det dags för en guidad tur i björnparken. Snacka om 
oförglömligt, ni som inte var med har absolut missat nåt. Vad sägs om Kamtjatkabjörn 
på 575kg och 175 cm i manke… Kvällen avslutades med en mysig middag i 
vandrarhemmet och visning av Gävledalas bildspel. Som vanligt mycket trevligt 
samkväm med massor av nostalgi.
Hoppas alla har fått mersmak och kommer nästa år igen…

Sofia Christensen

Björn Andersson med hundarna Arri, Nova och Dersju, Sarek 2007  Foto: Lennart Andersson

medlemsmöte kommer att hållas också 
för att prata om allt som händer och vad 
som helst som ni alla medlemmar vill ta 
upp. Nu har vi tiden att sitta vid forsen 
och tala om allt rörande våra hundar och 
saker däromkring. Utnyttja det!

Glöm inte att bada och må gott och 
slappna av i sommar!
Vid tangenterna sittandes inne, när solen 
gassar för fullt ute och gräset väntar på 
att bli klippt:

Anneli

Vikter vid dragmeritering

I förra numret av Polarhunden informerade jag om att rasklubben för 
grönlandshund måste konkretisera vilken last som ska gälla vid dragmeritering från 
och med nästa säsong. SKK hade meddelat att man inte accepterar hänvisningen 
till SDSF:s (Svenska Draghund sportförbundet) regler när det gäller draglast. Vid 
överläggningar i mitten på april mellan SKK och SPHK och meddelade SKK att 
man skulle ha besked senast 30/4 och gav rasklubben två alternativ, SDSF:s nya 
eller SDSF:s gamla viktregler.

Rasklubbens styrelse beslöt 29/4 att välja SDSF:s gamla viktregler. Det innebär 
att nedanstående draglaster gäller 2008-01-01 – 2011-12-31. 
Pulkaklass: Enspann 20 kg, tvåspann 40 kg, trespann 55 kg och fyrspann 65 kg. 
Om tik deltar i spannet reduceras vikten med 5 kg. 
Slädhundsstil: Vikt enligt pulkastil, vid fler än 4 hundar görs ett vikttillägg med 
10 kg/hund. Generellt viktavdrag för föraren görs med 40 kg.

Reglerna för meritering är låsta av SKK t o m utgången av 2011. Processen för 
översyn inför ny låsningsperiod planeras på samma sätt som förra gången. 

- en arbetsgrupp utses, lämpligen på rasklubbens årsmöte våren 2009
- arbetsgruppen tar fram ett förslag
- diskussion och förankring på möten, i Polarhunden och på hemsidan
- arbetsgruppen utarbetar ett slutligt förslag
- formellt beslut på rasklubbens årsmöte 2010

Jag har redan fått en hel del synpunkter på regelverket och jag sparar dem 
inför kommande översyn. Du är välkommen att komma med fler på min mail: 
gunilla@bhc.se.

Gunilla Mellgren
På uppdrag av styrelsen för rasklubben för grönlandshund
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SPHKs RASKLUBB FÖR GRÖNLANDSHUND
SOMMAR/BARMARKSTRÄFF I DALARNA

31 AUG-2 SEPT

Rasklubben hälsar alla välkomna till årets barmarksträff 
vid Kärringforsen i Björbo.

Program under helgen:
*Medlemsmöte

*Cykel/vagnsrace
*Aktiviteter med hund (ev i tävlingsform)

*Utställningsträning (vi hjälps åt med tips och råd för att vi skall 
bli bättre på att visa upp våra hundar. Social träning för hunden

*Grillning (medtag egen mat och dryck)

Denna träff kommer att vara i anda av gemenskapen runt våra 
hundar och kanske hitta nya ideèr i form av aktiviteter vi kan 

variera oss med.

Träffen görs med en repris av platsen vi var på i fjol, nämligen 
Kärringforsen.

Det är en tjusig plats precis intill kärringforsen i Björbo utmed väg 
71 mellan Borlänge och Vansbro.

Här finns fina tältmöjligheter och ett vindskydd.
Kostnad: 100:-/vuxen och helg

Mer info och vägbeskrivning får ni vid anmälan till:
Anneli Rundberg: annrun@spray.se

(e-mail i första hand)
Tel: 0503-40065

BIR, valp
Nordic Sleddogs U 
Igulaqsak 
Ägare: Evert Larsson

BIM, valp
Nordic Sleddogs U Piqtuq
Ägare: Malin Aspaas

BIR, Cert, BTKL 1. 
Svea av Wanvare 
Ägare: Kari-Mette Sundal

BTKL 2. 
Kalaallit’s Cara 
Ägare: Malin Aspaas

BTKL 3. 
Giant Green Ambra 
Ägare: Åsa Norell

BTKL 4. 
Nova 
Ägare: Lennart Andersson

BTKL RESERV. 
Tinka’s Janka 
Ägare: Gösta Karlberg

BIM, Cert, BHKL 1. 
Racystar Okkomaitok 
Ägare: Harriet Svensson

BHKL 2. 
Oliktok av Fjelleng 
Ägare: Lasse Hammarfalk

BHKL 3. 
Stuor-Irkes Inuk 
Ägare: Kenth Hjelm

BHKL 4. 
Rufus av Wanvare 
Ägare: Frank & Helene 
Ouchterlony

BHKL RESERV. 
Giant Green Aizing 
Ägare: Åsa Norell

Avelsklass, tik
Nateq Susimiut
Ägare: Kenth/ Monika 
Hjelm

Uppfödaregrupp 
1:a hp
Rita Lysholm/ Wiktor 
Hagan
kennel av Wanvare

2:a hp
Monica Hjelm
kennel Stuor-Irkes

Katinka Mossin
kennel Tinka’s

Anneli Rundberg
inget kennel namn 
registrerat

RASKLUBBENS UTSTÄLLNING I ORSA, GRÖNKLITT 28/4-2007

Grönlandshundar in action  Foto: Lennart Andersson
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Här är vår nya Alaskan malamute, Eas-
tern Hill Longdistance Izza, 10 veckor. 
Izza är dotter till vår hane Izo. 

Foto och ägare: 
Annika Nilsson, Sollefteå

Polar Distans 2007
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Bengt Ellis med sitt 6-spann grönlandshundar vid Helags i Härjedalen 1952. 
 Foto: Uniscan Press, Fotomontage: Ville Carlsson

på hos oss. Det pratades hund och hundkörning och till slut blev Gunilla orolig för 
att Bengt som huvudperson inte skulle hinna komma i tid till att vernissagen skulle 
öppna. Bengt var mindre orolig, ”det är väl mycket roligare att vara här och prata 
hund än den där vernissagen”
Bengt var verkligen en av pionjärerna inom slädhundskörningen i Sverige. Redan i 
mitten av 40-talet hade han tillsammans med sin bror ett 20-tal hundar och sysslade 
bland annat med körning av turister. 

Förra vintern pratade jag med Bengt i telefon och han berättade med inlevelse om hur 
han just varit ute på en slädtur med sina hundar. Den stora entusiasmen för slädhundar 
och slädhundskörning verkade vara intakt, 63 år efter hans första slädtur.

Bengt Ellis var för mig en positiv människa som verkade älska och njuta av djur och 
natur. Han var inte rädd för att ta sig fram genom livet på obanade stigar vid sidan 
om allfarvägarna.

I dag läser jag i en tidning hur en konstnärskollega beskriver Bengt Ellis. ”Konstnären 
Bengt Ellis var en magnifik människa som drog blickarna till sig. En ståtlig karl som 
med schvung svängde sin rallarhatt och uppfodrande spetsade sin slokmustasch när 
han inte kom svepande i ett snömoln med sitt hundspann eller stod med sitt staffli likt 
en tjurig torrfura på en stormpiskad fjällsida eller ute på en vindpinad myr.”

Nils Hjelm

Bengt Ellis 1923 - 2007
Jag växte upp i Iggesund. Där väckte en flock grönlandshundar stor uppståndelse 
i slutet av 40-talet, speciellt bland de som bodde i närheten av ”de farliga djuren”. 
Anledningen till att hundarna hamnat i Iggesund var att deras ägare, någon som 
hette Ellis, åkt till Kanada för att bli pälsjägare. Denne Ellis hade blivit bekant med 
en iggesundsbo, som anförtroddes att sköta hundarna under tiden han var borta. 
Denna någon hette Alice och var för övrigt moster till den i dag inte helt okända Py 
Bäckman. Slädhundskörning var minst sagt exklusivt på 40-talet så när Alice drog 
iväg med hundspann från Iggesund upp till Funäsdalen, en sträcka på över 30 mil, 
väckte det en hel del uppmärksamhet. 

Det hade gått över 30 år sedan den slädfärden när telefonen ringde hösten 1982. Det 
var en man som sa att han hette Bengt Ellis och han frågade om vi hade några siberian 
husky-valpar att sälja. Namnet Ellis hade fastnat i mitt minne genom historien med 
grönlandshundarna på 40-talet och jag frågade, ”du är väl inte den Ellis som rådde om 
hundarna som Alice Bäckman hade hand om”. Det var just han och nu hade han och 
familjen kommit hem efter en längre tids vistelse i British Columbia. Där hade dom 
varit i kontakt med slädhundar och nu tyckte han att det skulle vara något passande 
för deras två pojkar att syssla med på fritiden där dom bodde uppe i Funäsdalen.

Julen 1982 fick bröderna ett presentkort på var sin SH-valp. De första två valparna kom 
sedan från kennel Elfkarlen. Vintern därpå hade antalet hundar ökat så bröderna kunde 
vara med och tävla med var sitt 3-spann. Något år efter hade antalet ökat ytterligare 
och det var inte ovanligt att också Bengt och hans fru Gunilla var med och tävlade. 

När Bengt efter tävlingarna var med och diskuterade förstod man att han hade upplevt 
dagens tävling på ett litet annorlunda vis än oss andra. Då vi andra pratade om hur vi 
hade kämpat oss upp för ”den där tunga backen” och bara tittat efter slutet på den, så 
hade han på samma ställe sett hur vackert tallskogen stått mot den mörkblå himlen. 

Jag vet inte om den av sönerna som kom att fortsätta med slädhundskörning, Egil 
upplever tävlingarna på samma sätt som pappa Bengt. Man kanske får vara mer 
fokuserad på själva tävlingen och ett hundspann som kan bestå av upp runt 20 hundar 
för att lyckas prestera som Egil. Av världens toppförare i dag är han den med överlägset 
flest segrar i de stora slädhundstävlingarna i Alaska.

Bengt gillade också att vara med på tävlingar som Åredraget med övernattning i 
fjällterräng. När jag talade med honom efter Åredraget 1987 berättade han att han 
hamnat tillsammans med ett annat spann uppför ett krävande motlut. Föraren bakom 
Bengt pustade och sa, ”sånt här ska man inte hålla på med när man är 40 år”. Bengt 
svarade, ”vad ska då jag säga som är 64”. 

Bengt var till professionen konstnär.  För ett antal år sedan var det vernissage med 
hans tavlor på Hälsinglands museum. På väg till museet hälsade Bengt och Gunilla 
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är så klart en fördel och en stor motivation 
för att komma ut i tävlingsspåren nu när 
vi har fått vår ”egen” klass och inte längre 
ska köra i samma klass som Siberian 
husky.

Söndag den 20: e maj hade Nedre Norra 
utställning på Travet i Östersund – en 
fin dag med hela 36 alaskan malamuter 
anmälda vilket genererade i fina resultat 
för vår ras i stora ringen på eftermiddagen. 
Resultaten från utställningen ligger ute på 
hemsidan. 

I detta nummer hittar ni också annonsen 
för MALAMUTE SPECIALEN – som i år 
kommer att gå av stapeln i Åsarna – börja 
planera för detta redan nu! 

Nästa aktivitet för klubben blir deltagande 
på Fäviken Game Fair – en stor jakt-, häst 
och hundmässa på baksidan av Åreskutan 
med 25 000-30 000 besökande varje år. 
Rasklubben deltar där i samarbete med 
Nedre Norra distriktet. Mer info om 
mässan hittar ni på: www.faviken.com.

Styrelsen kommer att ha arbetshelg den 
14-15 juli, så har ni ämnen, tankar, 
önskemål som ni vill att vi ska ta upp till 
diskussion på arbetshelgen är ni välkomna 
att kontakta någon av oss i styrelsen.

Fortsatt trevlig sommar!

Karina Andreasen, ordf.

    

Björnrundan i Nornäs 2007
Välkommen till en träningshelg för alla de polara raserna 28-30/9 2007. Rundan 
som vi tänkt köra är 3 mil på fina grusvägar i lätt kuperad terräng, med två 
obligatoriska checkpoints: Nalle Puh och Hälge, båda belägna vid vatten och 
timmerhus. För de som inte önskar köra hela sträckan så är även detta möjligt.

PM
Övernattning fredag till lördag på naturcamping i Nornäs eller på vandrarhemmet 
som bokas hos Rigmor på telefon: 0251-600 35. Avfärd från Nornäs bystuga 
på lördagen klockan 09.00 till Gryvelå reservatet där starten för rundan sker. 
Övernattning från lördag till söndag sker i Gryvlan som är en restaurering av 
skogshuggarnas boende från början av 1900-talet. Det finns plats för 40 personer 
och ett 20 tal hästar (eller polarhundar). Det finns även en kolarkoja och en 
flottarkoja som går att övernatta i. Det är ca 2 mil mellan Nornäs och Gryvlan. 

På lördag kväll bjuder SPHKs rasklubb för alaskan malamute på gemensam 
tidsenlig måltid: ”kolbotten”. Övrig mat och dryck, liggunderlag samt sovsäck 
medtages av deltagarna. Söndag förmiddag åker vi tillbaka till Nornäs bystuga, 
där bastu och dusch är bokat.

Anmälningsavgift: 50:-/person, som inkluderar allt, dock ej boende på 
vandrarhemmet. Anmälan senast den 23/9 till Inge 0738-002212 alt Ninni 0702-
272856, 0251-60120 alt. ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se.

Vi hälsar alla välkomna till Björnrundan 2007!

www.malamuteklubben.se

Ordförande Karina Andreassen
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen  
tel: 0647-10460, mob: 073-063 80 99 
nighttrail@nighttrail.com 

Sekreterare Helena Nina Johannesson
Östomsjön 37, 790 90 Särna 
tel: 0253-100 75, mob: 073-069 10 79 
helena _6411@hotmail.com 

Kassör Gunilla Ringström 
Östomsjön 61, 790 90 Särna 
tel: 0253-101 29, mob: 070-330 39 27 
guring45@hotmail.com

Rasrepresentant o Valpförmedling 
Anna-Carin Björklund
Ripvägen 6 B, 776 98 Garpenberg
tel: 0225-211 18, mob: 070-273 60 63 
anna_carin@bredband.net

Avelsrådet Åsa Karlsson
Botstfallet 1, 982 91 Filipstad
tel: 0590-250 51
asa.karlsson@filipstadstid.se

Hej alla!
I skrivande stund (6/6 – Sveriges 
nationaldag) står termometern på 28 
grader kl. 09.00 på morgonen – för bara 
5 dagar sedan hade vi inte haft över 15 
grader varmt. Det blev sommar över 
en helg och varken vi eller hundarna 
har haft tid att ställa om oss till denne 
värme... Redan nu längtar vi efter svalare 
temperaturer!

Sedan sista numret av Polarhunden har 
vi haft rasträff, SPHK har haft årsmöte 
och i samband med årsmötet hade Nedre 
Norra utställning på Travet i Östersund.

Rasträffen hölls på Sandviken Camping (5 
km från Östersund) fredag den 18: e maj 
och trots en liten trogen skara av deltagare 
(13 personer) tycker jag att vi hade en 
hel del bra diskussioner. Tyvärr hade vi 
ingen deltagare från avelsrådet och vi 
saknade lite material från densamma. 
Vi fick därför utgå ifrån de material och 
dokument som styrelsen mottagit från 
det tidigare avelsrådet i samband med 
årsmötet i Särna i februari. Jag hade 
önskat mer diskussion runt rasen och 
aveln, men med endast 4 registrerade 
uppfödare på plats blev det också plats för 
en hel del andra ämnen inom vår klubb, 
bl.a. aktiviteter, kontakten med nya 

alaskan malamutesägare, uppfödaransvar 
– och det är också viktiga ämnen! Jag är 
båda besviken och bekymrad över att så 
få uppfödare deltar på vår årliga rasträff 
och undrar då givetvis varför? Ligger 
det fel i tid? Saknar våra uppfödare 
engagemang för rasen och rasklubben?  
Vanligen tror jag mest på att man kommer 
längst via ”frivillighetens väg”, men 
jag börjar fundera om det också gäller 
uppfödarna? Ska vi verkligen ut och 
”piska” uppfödarna för att få se dom på 
annat än utställningar? En möjlighet är 
att göra rasträffen obligatorisk (läggas 
till på uppfödarkodexen) för att stå med 
på hemsidan och få valphänvisning?! 
Behöver vi verkligen så drastiska tilltag? 
Generellt hade vi en mycket trevlig träff 
med rikliga mängder av kaka/kaffe, god 
mat och gott humör. Protokollet från 
rasträffen ligger nu ute på hemsidan. 

Sphk: s årsmöte den 19: e maj förlöpte 
i god ro och ordning. Skall vi titta med 
alaskan malamuteögon, så tackades 
Christer Afséer av som ordförande och 
Ninni Hjortvall kommer den närmsta tid 
att fungera som vice ordförande i SPHK. 
Rasklubbens motion om uppdelning i A- 
och B-spann i pulka- och linkörning gick 
igenom – så redan nu är det dags att börja 
planera för nästa års tävlingssäsong. Det 
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Hej alla malamutevänner!
Här är resultaten på hälsoundersökta hundar från april och maj. Glädjande är 
att alla som röntgats har A-höfter och armbågar u.a.
På ögonlysningsfronten är det inte lika muntert då det bl.a. är några med katarakt. 
Med tanke på att det är såpass få som är ögonundersökta är risken stor att vi har 
större utbredning än vad vi tror. Så alla som ännu inte undersökt ögonen på sina 
hundar – beställ tid för en ögonlysning! Det är en undersökning som går fort och 
inte kostar några större summor men som är väldigt viktig.
Ha en fortsatt skön sommar!  
 Åsa Karlsson/avelsrådet

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos 
S65872/2004 Black Lotus Magical Mystery Tiger  2000-10-20  icke ärftlig katarakt  
S65870/2004 Black Lotus Printing The X-File  2003-10-15  PPM, iris-iris, lindrig  
S65870/2004 Black Lotus Printing The X-File  2003-10-15  retinopati, sannolikt ej ärftl  
S67152/2004 Night Trail Living On The Milky Way 2004-10-24  Öga ua  
S43469/2005 Nordic Sled Dog's St Alcor  2005-06-18  Öga ua  
S46257/2006 Nanook Spirit Let's Have Fun  2002-11-06  Öga ua  
S17640/2005 Sirenek's Midnight Eclipse  2004-10-28  Öga ua  
S46889/2004 Nordic Sled Dog's Akka  2004-06-22  Öga ua  
S62828/2006 Terra Polar's Tenace Nakuuvoq  2005-06-07  Öga ua  
S49652/2005 Iloq  2005-07-01  Öga ua  
S39639/99 Igor  1999-03-07  katarakt total  
S46882/2002 Jiepeer's Koyuk  2002-06-29  Öga ua  
S53574/2005 Noatak's Endurance Troll Du Kuling 2005-07-13  Öga ua  
S26799/2004 Iasaks Isaq  2004-03-17  Öga ua  
S60038/2004 Dawson  2004-08-29  Öga ua  
S66732/2004 Panikpah's Lillskippan  2004-10-26  Öga ua  
S62045/2005 Trap Line Mystery Asla Vincent  2005-08-08  katarakt BP lindrig utbredning  
S49509/2003 Arctic Trail's Myrmidon  2003-07-29  Öga ua  
S66733/2004 Panikpah's Marva  2004-10-26  katarakt BP måttlig utbredning 
S39639/99 Igor  1999-03-07  katarakt BP  

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos AD 
S17640/2005 Sirenek's Midnight Eclipse  2004-10-28  HD grad A  ua  
S31768/2006 Snowstella  2006-04-03  HD grad A  ua  
S31769/2006 Snowscilla  2006-04-03  HD grad A  ua  
S38774/2004 Wolverine Island's Apatcha  2004-05-29  HD grad A  ua  
S46889/2004 Nordic Sled Dog's Akka  2004-06-22  HD grad A  ua  
S49509/2003 Arctic Trail's Myrmidon  2003-07-29  HD grad A  ua  
S53574/2005 Noatak's Endurance Troll Du Kuling  2005-07-13  HD grad A  ua  
S53575/2005 Noatak's Endurance Is O'Björnkällan 2005-07-13  HD grad A  ua  
S54752/2005 Polar Trax Brave Heart Warrior  2005-07-25  HD grad A  ua  
S60038/2004 Dawson  2004-08-29  HD grad A  ua  

MALAMUTESPECIALEN
2-3-4 november 2007 

Åsarna Skidcenter
 SPHK:S RASKLUBB FÖR ALASKAN MALAMUTE  

inbjuder till
OFFICIELL UTSTÄLLNING - Lördagen den 3 november 

Domare: Arvid Göransson

VAGNSRACE (SLÄDE ?) – Söndagen den 4 november

Anmälan Utställning: Görs på SPHK:s utställningsblankett (blanketten finns att 
hämta på SPHK:s hemsida) eller på SKK:s 3sidiga blankett och skickas till Synva 
Bratberg, Norra Hagen Daretorp, 522 91 Tidaholm eller via e-mail: synva@spray.se 
Vid frågor ring eller maila Synva. Telefon: 0502-100 45

Efteranmälan mottages fram till den 10:e oktober, mot extra avgift av 75 kr/hund.

Anmälningsavgiften betalas in på rasklubbens postgiro konto 69 79 25-6 senast 
den 1/10-2007. Märk betalningen med vilken klass din hund ska ställas ut i/
hundens namn/malamutespecialen/ert namn/telefonnummer.

Anmälningsavgift:
Valpklass 4-6mån, 6-9mån 100 kr 
Juniorklass 9-18mån 250 kr
Unghundsklass 15-24mån 250 kr
Bruks-, öppen-, championklass 250 kr
Veteranklass 8 år- 150 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m 3:e anmälan i full betalande klass:   100 kr/hund

Vinnare av vandringspriset ombeds besörja att detta kommer till utställningen!

Vagnsrace: Mer information i nästa nummer av Polarhunden samt på hemsidan.

Boende: Självhushåll i 20-manna stugor med 2- och 4-bädds sovrum. Gemensam 
middag lördag kväll. Boende och middag bokas skriftligen till Karina Andreasen, 
e-post: nighttrail@nighttrail.com

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2007
Pris för bäddplats/person i 2 nätter inkl. middag är 575 kr. Avgiften sätts in på 
rasklubbens postgirokonto: 69 79 25-6 märkt med boende/middag/antal/namn/
telefonnummer. Anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras.

Varmt välkomna till Jämtland!



40   Polarhunden 3/2007 Polarhunden 3/2007   41

I två dagar fick vi prova på att dels köra 6-och 8-spann med Pelle Ducemark och 
Tarja Pyykkö (ägare till Ivan) som föredömliga lärare, och nordiskt tillsammans med 
Tarja. Sofia agerade fotograf och låg lite här och där i snödrivorna och fotade när vi 
kom farande.

Naja och Rittak klarade skolan med bravur när vi väl särade på dem och de fick dra 
tillsammans med varsin vuxen, erfaren hund. Innan dess trodde de att man kunde leka 
med syrran på vägen så att säga. Rittak testade även detta med Tjuke (i saligt minne 
ihågkommen), men fick ett kort avgrundsmuller från honom och begrep omedelbart 
vad som gällde.

Inne i stugan svarade Sofia, Pelle och Tarja outtröttligt på alla mina frågor och tog 
upp allt jag glömde fråga om. En bättre start på draghundslivet går inte att få!

Jag själv var ute med hundarna på tur till Stensdalen i jämtlandsfjällen efter Koppången 
och kände mig lugn och trygg trots att de inte var med riktigt på noterna på vägen dit. 
Trasslande linor när hundarna upptäckte renbajsgodis, barkbitsgodis och smörgåsrester 
efter andra skidåkare utefter vägen fick mig visserligen att allvarligt fundera på min 
framtid som draghundsförare. Men med mina ”lärares” goda råd och tips tog vi oss 
från kaos till ordning och kör/dragglädje.

Jag kan bara önska att alla valpköpare utan direkt erfarenhet från draghundslivet får 
en sån möjlighet som jag fick.

Stort tack till Pelle, Sofia och Tarja!

SPHK;s nya hedersmedlemmar. Inge Eklund och Wille Carlsson med minnestallrikar 
som Birgitta Sandin har gjort.  Foto: Gunilla Mellgren

HUNDFÖRARSKOLA 
I KOPPÅNGEN
I dessa otroligt heta junidagar i Östersund med premiärdopp i Storsjön på nationaldagen 
(!) är det åtminstone svalkande för tanken att backa i tiden till mars månad i år.

Vi bor i Östersund och till alla jämtars stora förvåning köpte vi i höstas två siberian 
husky-valpar av Pelle och Sofia Ducemark, kennel Vitim, Stora Mellösa. ”- Det dräller 
ju av draghundar i Jämtland”, säger alla. Jovisst, men det drällde inte just när det var 
lämpligt för oss. Efter förfrågningar och efterforskningar fastnade vi för Kennel Vitim, 
både för att tidpunkten var rätt men också för att deras synsätt på och förhållandet 
till sina siberian huskies passade oss.

I kullen föddes tre tikar och två hanar. Till oss flyttade Vitim Kajsa Anka (som vi 
kallar Naja) och Vitim Inez Anka (som vi kallar Rittak) efter Qluiz Birka och Team 
Amarox Brio (Ivan).
I mars var de 6 månader och det var dags att börja nosa på draghundslivet. I köpet 
ingick en liten dragkurs i Koppången, Orsa, vilket vi verkligen uppskattade.
Det blev jag i familjen som åkte med två intet ont anande hundfröknar. Väl framme 
var deras skräck stor när bakluckan öppnades och de välkomnades av 30 ylande 
artfränder inne i skogen. Med lock, pock och godis kom de till slut ut frivilligt (nåja) 
och anpassade sig direkt till livet på lina med de stora grabbarna och tjejerna.

Foto: Sofia Ducemark

Text: Elisabeth Nygårdh Lundhag
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-Vad är den viktigaste egenskapen hos en 
bra draghund?
-Det är flera saker. Viljan att jobba även 
när det tar emot. Då vet man att man 
alltid kommer fram även om det skulle 
dra in hårt väder. Det ger en trygget 
som är ovärderlig. Det måste gå att 
kommunicera med dem, de ska vara 
lyhörda och lugna.

-Hur lägger du upp dragträningen för 
dina hundar?
-Jag börjar på sensommaren/hösten med 
att köra dem korta sträckor för att hålla 
uppe farten samtidigt som jag kan lägga 
ganska stor tyngd på dem. Det bygger 
både muskler och snabbhet hos hundarna. 
Jag ökar successivt upp sträckan för att 
sedan gå tillbaka lite och öka på nytt. 
Hundarna får på så vis lite andrum och 
kan bygga upp motivation till att öka 
sträckan ytterligare.
När snön kommer kör vi i alla väder och 
underlag. De pulsar fram när det kommit 
nysnö. 
Under tävlingssäsongen kör vi sträckor 
upp till 18 km men så fort tävlingarna 
är över åker vi ut på turkörning och kan 
ligga ute i spåren många mil.

-Hur tränar du dina hundar under 
sommaren?
-Jag har köpt en våtdräkt så jag kan bada 
med mina hundar. Jag brukar låta alla 14 
hundarna få bada i sjön ofta och då vill 
det till att man har en våtdräkt så man 
slipper frysa för det tar ett tag att låta alla 
hundarna få sin träning.

-Hur tränar du in en ledarhund?
-Min första ledarhund är Trixie. Hon och 

jag var mycket ute i snårskog och hon 
gick då med flexikoppel. Jag navigerade 
hur hon skulle gå och hon lärde sig på 
så vis inte bara höger och vänster utan 
även vänd om och stanna på kommando. 
Hon har sedan lärt upp mina andra 
ledarhundar. Jag har kört in dem tidigt 
med Trixie bredvid och på så vis har de 
lärt sig alla kommandon hon kan.
 -Vad kör du för släde?
-På träningen kör jag en stor Oinakka 
träsläde som man kan lasta ordentligt på. 
När jag tävlar har jag en Dandler EO.

-Hur fraktar du dina hundar?
-Jag har en stor skåpbil inredd med 
hundboxar och om jag behöver har jag 
även en släpkärra med boxar på. 

-Vad har du för mål med din träning?
-Vi ska ha kul när vi är ute och kör. Det 
viktigaste är att vi har roligt ihop. Om 
det går bra på en tävling så är det bara 
en bonus.

-Hur bor dina hundar?
Jag har en 3000kvadratmeter stor 
inhägnad där de får springa omkring 
ett par gånger per dag ock leka av sig 
tillsammans. Samojederna bor inomhus 
men mina siberian huskies bor ute. Jag har 
5 stycken rastgårdar á 36 kvadratmeter 
där de 7 siberian huskien bor. De får själva 
välja i vilken rastgård de vill vara och med 
vilken hund eller om de vill vara själva. 

-Vad har du för framtidsplaner inom ditt 
hundintresse?
-Jag vill ha roligt med hundarna och 
känna att vi trivs tillsammans.

Jag tackar för att jag fått intervjua dig Tarja. Det ska bli roligt att följa ditt fortsatta 
engagemang i polarhundvärlden.

Intervju med Tarja Pyykkö
Text: Sofia Ducemark

Tarja har under ett flertal år rört sig inom SPHKs sfär, först som samojed ägare, 
uppfödare och till och med ordförande i  Rasklubben för Samojed. Hon har framför 
allt tävlat framgångsrikt med sina samojeder. För tre år sedan skaffade hon sig sina 
första siberian huskies. År 2006 tävlade hon sina siberian huskies för första gången 
och lyckades över förväntan under hela säsongen. 2006 blev hon uttagen till Svenska 
landslaget i 4-spann sprint och är nu uttagen för andra året i rad.
Jag bestämde mig för att göra en intervju med Tarja och ringde upp henne och 
genomförde den via telefon.

-Hur gammal är du?
-Dryga 20 år svarade Tarja med glimten 
i ögat. 

-Hur började ditt hundintresse?
-Jag fick min första hund vid 6 års ålder 
och har varit fast ända sedan dess. Jag 
har haft många olika raser, bland annat 
shihtzu, keeshond, berner sennenhund och 
diverse blandraser. Jag har fött upp belgisk 
vallhund terverense, finsk lapphund och 
samojed. Nu har jag även siberian husky. 
Jag har alltid arbetat med mina hundar. Vi 

har hållit på med bevakning, lydnad och 
gjort diverse bruksprov. Nu är det mest 
drag som gäller. 

-Hur många hundar har du idag?
-Idag har jag 14 st. 6st samojeder, 7st 
siberian huskies och 1 blandras.

-Vad lockar med hundkörning?
-Frihetskänslan att vara ute med ett spann 
på turkörning i fjällvärlden. Man blir 
liksom ett team med hundarna där ute.

Tarjas hundar i Koppången. Foto: Sofia Ducemark
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annat med att bättra på våra KMspår 
och på kvällen blir det mys runt elden, 
god mat och trevlig samvaro. Läs mer 
på hemsidan, programmet är inte spikat 
än.
Dessutom hälsar Jämtlandsfjällen Släd-
hundsklubb att Nedre Norra medlemmar 

är välkomna att delta i deras Gröna 
Kortet cirkel nu i höst. En kommer hållas 
i Östersund och en i Västjämtland. Bra 
chans att ta Gröna Kortet om du inte 
har det. Ta kontakt med JFSHK på 
deras hemsida www.jfshk.se om du är 
intresserad.

Barrongiz Adorable Snowman 
”Amos” & Barrongiz Beautiful 
Sunflower ”Zunni” - redo inför 
start! Uppfödare Trude Mathi-
sen. Ägare Kjell Mathisen

Foto Daniel Engberg

Ordförande
Jan Nordlöf tel: 063-303 32  jannordlof@telia.com

Vice ordförande
Jessica Olofsson tel: 0642-302 11 pernilla.persson@spray.se

Sekreterare
Pernilla Persson tel: 0670-12508 pernillapersson@vintervisa.com

Kassör
Lena Nordlöf tel: 063-30332 (ej ledamot)

Ledamot
Anna Ringnér tel: 070-672 88 64 anna.ringner@unf.se

Ledamot
Alf Hallén tel: 0691-206 61  alfhallen@telia.comwww.sphk.se/nedrenorra

Hej. Så var det då min tur att skriva några 
rader här på Nedre Norras sidor. Jag heter 
Anna Ringnér är 28 år och nyinvald i 
NNs styrelse. Ja, sanningen att säga är jag 
ganska ny inom hela Polarhundssvängen. 
Två år har jag varit aktiv och då främst 
som allmän hang around hos Ola och 
Jessica Olofsson. Världens snällaste 
människor. 
Jag bor i Lit tillsammans med mina fyra 
sibbar, pojkvännen Kalle och hästen 
Hero. Just nu i sommarvärmen slappar 
vi mest på gräsmattan, jag och hundarna. 
Vintertid blir det både skidor och släde i 
skogarna. Jag tar gärna med hundarna 
i olika sammanhang där de blir tränade 
på den sociala delen. Sist var det Tuvas 
ett års kalas där min ena tik Yes fick 
stående ovationer när hon hoppade upp 
på fikabordet bland tårtor och tallrikar 
med en mycket generad matte i andra 
änden kopplet. 

Senaste stora händelsen här i Nedre Norra 
var helgen 19-20 maj då vi hade årsmöte 
för hela SPHK samt tre föreläsningar på 
lördagen och utställning på söndagen.  
Helgen får ses som mycket lyckad! 
Föreläsningarna som handlade om sjukvård 
för hund, antidoping och vargar v/s 
hundar, var välbesökta, räknade till drygt 
50 personer. Lokalen var full och tämligen 

syrefattig. Årsmötes förhandlingarna 
löpte väl utan större överraskningar och 
med fina diskussioner.
Utställningen lockade 150 polarhundar 
och runt 550 hundar av andra raser. 
Resultaten kan ni läsa här i Polarhunden 
och på Nedre Norras hemsida. 

Sommar och sol men flera aktiviteter för 
alla medlemmar trots värmen. 
Mer info hittar du på www.sphk.se/
nedrenorra

27-29 juli visar vi upp de polara raserna 
på vildmarksmässan Fäviken Game Fair. 
Vill du hjälpa till? Du kanske har en 
hund som är lugn, trygg och van vid stora 
folkmassor? Kontakta Alf Hallén om du 
vill delta med din hund.

17-19 augusti är det Riksläger för 
alla ungdomar i Åsarna. Se annons i 
föregående Polarhunden. 
Samma helg och samma ort har SPHK 
arbetshelg. Passa på att kolla in vår VM 
arena!

13-14 oktober bjuder vi in alla medlemmar 
till en mysig medlemshelg i Lillholmsjö. 
För att göra det roliga ännu roligare så 
har vi den här helgen tillsammans med 
Jämtlandsfjällens Slädhundsklubb. Ta 
med hundarna och kör vagnsrace på 
söndagen! Lördagen spenderar vi bland 

HEJ! ÄR DU INTRESSERAD AV STYRELSEUPPDRAG!
Styrelsen inom nedre norra har gjort ett toppenjobb inom distriktet de senaste 
åren, men nu behöver vi nya friska krafter till olika styrelseuppdrag. Vi inom 

valberedningen söker nya ansikten som är intresserade av att arbeta inom klub-
ben på ett eller annat sätt. Kanske just Du skulle vilja offra lite av din tid och ditt 
engagemang för klubben.  Hör av Dig till oss nedan och berätta gärna lite om dig 

själv och vad Du skulle vilja hålla på med.

Med Vänliga Hälsningar

Caroline Hoffman Jönsson
Kyrktåsjö 750, 830 80 HOING
0671 / 201 19
awangas@telia.com

Erik Pehrsson
Storhögen 150, 830 30 LIT
0624 / 401 03
pehrsson@mbox301.swipnet.se
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Hundkanotträff 
1 & 2 september

Svängsta, Västra – Blekinge

Möjlighet att paddla med eller utan hund, lite paddelteknik, knopar, kompass 
m.m. Möjlighet att köra hund. Helt enkelt en GO friluftshelg. ca 100 kr/kanot o 
helg, tältning, egen mat, tillgång till dass, mer info på Södras hemsida, har ni egen 
kanot eller kajak, ta med. Frågor mejlas till Stefan, tridentchopper@hotmail.com 
eller Jeanette, malamutejeanette@yahoo.se

Nya i styrelsen

Eva Skullman

Jag heter Eva Skullman och har blivit invald som ledamot i SPHK södra. Min familj 
består av mig och min man Leif och våra tre barn, Patrik, Mikaela och Madelene. 
Vi bor ca 4 mil utanför Norrköping. Våran första samojed Chappe, köpte vi 2001. 
Till att börja med ägnade vi oss mest till att åka på utställningar, träna lydnad 
och gå viltspår. Så småningom provade vi det här med att köra hund, och det var 
något både jag och hundarna fastnade för. Jag kör med trehjuling och med släde, 
beroende på årstid och väglag, det där med skidåkning är inte riktigt min grej. 
Numera har hundflocken vuxit till 6 vuxna samojeder och vi har nyligen fått våran 
första valpkull. Jag sitter även med i Södras utställningskommitté. Hoppas alltid 
att man kan tillföra något till klubben. 

 Ha en bra sommar hälsningar//Eva

Joakim Persson

Jag heter Joakim Persson och blev på årsmötet invald som suppleant i styrelsen. 
Jag är 43 år och bor med hustru och 3, som i sommar förhoppningsvis ska bli 4, 
siberian huskys i Furulund i Skåne. Vi skaffade våra första SH för drygt fem år 
sedan utan egentlig tanke på dragtävling och utställning, men efter att det senaste 
året provat på dessa aktiviteter har vi nu fått blodad tand. Jag är ju fortfarande 
en gröngöling så mitt mål är först och främst att se och lära, men i den mån en 
suppleant får yttra sig kommer jag att verka för att det blir åtminstone ytterligare 
en årlig barmarkstävling i Södras område.

Ordförande 
Johan Grönberg
Ryets väg 12
380 40 Orrefors
tel: 0481-330 20
gronberg309@hotmail.com

www.sphk.se/sodra

Sekreterare
Mari Christoffersson 
tel: 0474-405 75
mari.christoffersson@bahnhof.se

Kassör
Anne Andersson Grönberg 
tel: 0481-330 20 

sphksodra@passagen.se

Den blomstertid nu kommer

Med fällande hundar och sommar 
aktivteter istället för slädturer.
Men visst är det skönt med lite värme och 
mygg eller?

Nu har vårat årsmöte varit och jag 
fick förtroendet att sitta som södras 
ordförande ännu ett år, det tackar jag för, 
men till nästa år får det bli någon annan 
som får sätta sig på den stolen. 

Dom nyvalda som har kommit in i 
styrelsen kommer att presentera sig lite 
på våran hemsida. Titta in där ofta för 
det händer alltid något nytt, t.ex. så har 
det kommit in fina bilder från vandringen 
som var i maj i Halland. Jag har hört att 
det kommer att bli en sensommar träff 
med paddling i september SÅ KOLLA 
IN HEMSIDAN OFTA så ni inte missar 
nått roligt. 

Kosta off snow kommer att infalla första 
helgen i november. Den kommer att 
hållas som Riksmästerskap därför behövs 
många funktionärer, så har du lust att 
hjälpa till så slå mig en signal.
Till dess vi ses igen ha det riktigt bra och 
vilsamt i sommar

Ordf. Johan Grönberg

Kommande aktiviteter i Södra

Hundkanotträff den 1-2 september 
i Svängsta, västra Blekinge. För 
frågor och anmälan kontakta Stefan, 
tridentchopper@hotmail.com  eller 
Jeanette, malamutejeanette@yahoo.se 

En träff i trakten av Linköping/
Söderköping med extra fokus på 
dig som är ny i klubben. Datum 
meddelas senare, se vidare på www.
sodra.sphk.se  eller kontakta Eva 
ossyskullman@hotmail.com eller Linda 
tjararpssamojederna@hotmail.com

Grönt Kort kurs i Vaggeryd i oktober, 
exakt datum meddelas under sommaren. 
Se vidare på www.sodra.sphk.se 

3-4 november är det dags för höstens 
stora barmarktävling Kosta Off Snow 
som i år också är Öppet Riksmästerskap 
i barmarkskörning med hund.

Det kan komma fler aktiviteter 
på schemat! Titta på vår hemsida 
regelbundet för senaste information, 
saknar du tillgång till Internet är du 
alltid välkommen att kontakta någon 
i styrelsen för att uppdatera dig med 
vad som händer i distriktet.
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Vi hade en vandring 12 – 13 maj, i na-
tursköna Söderåsen. Vi var några entu-
siaster, jag (Jeanette) med 2 malamuter, 
Tommy med sina siberian huskyvalpar, 
Stefan med 3 samojeder & Stig med en 
samojed. Vi fick ett fantastiskt väder, det 
är ju väldigt kuperat, hade lite problem 
att komma upp från ravinen med full 
packning, men alla kämpade på, man 
har ju det framför sig, när man kommit 
fram, satt upp tältet, hundarna fått mat, 
kan börja på sin egen. Då har man glömt 
backen där man fick mjölksyra i hela 
kroppen. Det blir säkert fler vandringar 
här, det är otroligt vackert, vi kanske ses 
då. 
Ha en bra sommar/Jeanette
Gå in på www.nationalpark-soderasen.
lst.se och se själv.

Söderåsen 12 - 13 maj 2007

Hundarna Tayak , Tumaq O Tommy , Stig, 

Foto: Jeanette Persson

Stig Fritzon, Stefan Håkansson & Tommy Levin

Foto: Jeanette Persson

Samojeden Tixie

Foto: Jeanette Persson

Helgen i Vaggeryd, en upplevelse ur mitt perspektiv
Text: Jonna Jörgensen

När vi anlände till Vaggeryd kl. 07.20 möttes vi av ylande polarhundar, människor 
som organiserade, strålande sol och en underbar natur mitt i skogen.  Nedanför 
slänten låg en fotbollsplan som inom loppet av någon timme var omringad av tält 
– hundburar – ett hundprylstånd – stolar och bord, men framförallt en massa härliga 
polarhundar och deras entusiastiska ägare. Någon enstaka icke-polarhund fanns 
också med bland gästerna. Stämningen var fantastisk och alla hjälptes åt med allt 
möjligt. En del var nervösa medan andra hade full koll, men en sak verkade finnas 
gemensamt hos alla – Humöret! Skratt, skoj och vänliga kommentarer hördes över 
hela området. Härligt!
Domarna kom på plats, ringarna körde igång och vips så var alla koncentrerade. 
Kritik gavs och placeringarna avgjordes. Vissa blev såklart nöjdare än andra, men jag 
tror att alla på något sätt fick en positiv upplevelse att bära med sig hem och njuta 
av länge. Detta var verkligen en underbar dag i alla avseenden för både oss och vår 
Huskyflicka. 
På kvällen tändes brasa och det grillades, skålades och erfarenheter utbyttes. Erfarna 
polarhunds ägare delade gärna ut tips och goda råd och vi ”gröngölingar” tog tacksamt 
emot. Historier och bravader ventilerades och ju mer jag lyssnade desto mer säker 
blev jag… Detta måste vara en egen värld. 
Dagen efter utställningen var det dags att arbeta. Lyckliga hundar spändes för sina 

”slädar” och sen bar det iväg genom 
skogen. En del var eldiga och andra tog 
det lugnt men stämningen var fantastisk 
och det värmde i hjärtat att se våra 
fyrbenta vänner göra det dom verkligen 
älskar. 
Jag är så glad att vi skaffat vår siberian 
husky, inte bara för att hon är världens 
underbaraste utan även för att vi genom 
henne har fått uppleva så mycket trevligt 
och mött så många fantastiska människor. 
Men upplevelsen i Vaggeryd var verkligen 
något extraordinärt. Det blev verkligen en 
helg utöver det vanliga som jag kommer 
att tänka tillbaka på många gånger… 
Jag längtar redan till nästa år då det är 
dags igen. Tack till alla som var där!

Artikelförfattaren tillsammans med BIS 1 veteran 
Robin, ägare: Irene Ax.

Foto: Joakim Persson
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Ordförande 
Birgitta Mjöberg Dalgatan 51, 796 31 Älvdalen 
070-385 96 50, kvarnmyrens@telia.com

Sekreterare 
Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11, 
820 42 Korskrogen, 0651-22087 
annwessman@telia.com.

Kassör, samt info slädprov 
Malin Svensson Kluk 165, 830 47 Trångsviken 
0640-460 75 team@lunatics.se

Ledamot 
Ylwa Malmberg Nybyn 7503, 761 91  Norrtälje
076-2211111 snowstreams@passagen.se
Johnny Skye Djusa 7
776 96  Dala-Husby Tel 0225-411 21
per.skye@telia.com0225-411 21 

Valphänvisning 
Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11, 
820 42 Korskrogen, 0651-22087 
annwessman@telia.com

SPHK`s RASKLUBB FÖR SIBERIAN HUSKY POSTGIRO 38 70 52-4

http://www.siberianhusky.se

Suppleanter 
Anette Andersson Lilla Bultebo 2094 815 92  Tierp
Tel 0293-600 00 denvilda@telia.com
Sverker Björk Drevdagen 64 790 91  Idre
Tel 0253-240 54 info@lanjas.com

Omplacering 
Gunnel Åkerlind 
Nytomta Gård, Ed 80, 686 94 Rottneros 
0565-60446 freddie.akerlind@swipnet.se

Avelsrådet 
Catarina Södersten Västergensjö 273, 895 92 Bredbyn 
0661-101 65 trahimus@passagen.se
Lisbet Lind, Granvägen 5, 918 32 Sävar 
090-508 80, lisbet.lind@,edbio.umu.se
Jens Lindberget Dalgatan 13 796 31  Älvdalen 
0251-109 37 racerhund@hotmail.com

Julannons

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att undersöka kostnader för julannons i någon 
form. Det innebär att de kennlar/uppfödare som är intresserade av att vara med 
delar på kostnaderna. 

Priser:  1/1-sida  1/2-sida
Hundsport (227.000 läsare)  36.500   23.800 *)
Härliga Hund (108.700 läsare) 21.900  12.900
Polarhunden    1.500       800
*) Julannons i Hundsport kostar 18.300 + 1.000 i original- och sättningskostnad./. 
10 % om man beställer före den 28/9.

Nu behövs det bara någon frivillig medlem som tar på sig ansvaret och samordnar 
detta och arbetar aktivt för att få med så många som möjligt och ser till att få in 
pengar osv. För att få ner kostnaden kan t.ex. intresset för samannonsering med 
övriga polara raser undersökas.

Den som vill ta tag i detta anmäler sig till: Anette, tel: 0293-600 00, email: 
denvilda@telia.com

Riksmästerskap i barmarkstävling
i den småländska skogen
den 3 - 4 november 2007

Mer information kommer i nästa nummer,
se även på SPHK Södras hemsida
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Resultat SH-cupen - Nordisk stil

 Pulka 1-4 hundar, unisex
 1 Lisa Lindblom
 2 Ulrika Karlsson
 3 Hans Thomson

 Pulka ungdom 12-16
 1 Maja Karlsson

För hela listan, se hemsidan. 
Prisutdelning sker på Rasklubbens årliga 
utställning i september 2007 - Bjursås. 
Det är ju förstås roligast om ni är där 
personligen för att hämta ert pris! 
Annars ber vi er att ordna så att någon 
annan kan ta priset på plats. 
Vi kommer ej att skicka eller dela ut något 
i efterskott! 

Välkomna 
& 

grattis till alla!

Boken beskriver rasens  
fascinerande historia från 
begynnelsen till våra dagar - 
hundar, händelser, människor.
Boken kostar 250 kronor 
inklusive porto.

Du beställer den på telefon 
0650-74 20 60 eller  
epost: sh-bok@sphk.se

Siberian Husky - gåvan från Tjukotka

Huskydraget & Rasmästerskapet
Fr.o.m. 2008 så kommer rasklubben 
endast att stå som arrangör för 1 tävling/
provtillfälle vilket blir Rasmästerskapet. 
Detta beror på att arbetsbördan är på tok 
för stor för en så liten klick som styrelsen. 
Önskar medlemmarna ytterligare ett 
meriteringstillfälle i rasklubbens regi 
(Huskydraget) välkomnar styrelsen en 
tävlingskommitté som arrangerar detta 
med stöd och hjälp från styrelsen vid 
behov. Intresse för detta kan anmälas 
senast 10 september till: Malin, tel: 0640-
460 75, email: team@lunatics.se

Hanhundsinventering
Under rasklubbsstyrelsens arbetshelg i maj diskuterades att göra en sammanställning 
över de siberian husky-hanar som finns tillgängliga för avel i Sverige. Initialt är 
avelsrådet intresserat av att få in uppgifter från ägarna om vilka hanhundar som finns 
och specifik information om dessa hundar, t ex, arbete i turistverksamhet, dragmeriter, 
storlek, temperament, tidigare kullar osv. I nuläget är tanken inte att publicera denna 
lista utan att den ska finnas disponibel hos avelsrådet som en hjälp vid planering och 
överblick av avelsarbete. Inget beslut har fattats om specifika kriterier som bör vara 
uppfyllda för att få komma med på listan, men det kan komma i framtiden. Så har 
du en eller flera hanhundar som du tycker borde finnas med, så är vi tacksamma om 
du hör av dig till oss (Lisbet Lind 090-508 80 lisbet.lind@medbio.umu.se eller Jens 
Lindberget 0251-109 37 racerhund@hotmail.com) så att vi kan börja arbetet med den 
preliminära sammanställningen.

Avelsrådet för siberian husky
Presentation av de nya medlemmarna i avelsrådet

Lisbet Lind

Jag bor med man och fyra siberian husky 
tikar norr om Umeå, i Sävar. Vår första 
hund, en husky, införskaffades 1993 och 
två och ett halvt år senare, med två hundar, 
lämnade vi lägenheten i stan och flyttade 
ut till ett hus med hundgård. (Eftersom vi 
har så pass få hundar så har vi dem ändå 
inne på nätterna, trots hundgårdarna .) 
Ibland kan jag känna mig lite ovanlig som 
siberian husky-ägare eftersom vi under 
alla dessa år inte har haft mer än totalt sex 
hundar och bara har skaffat en ny hund 
vartannat eller vart tredje år. Trots att vi 
har haft fem tikar så har vi inte heller fött 
upp en enda valpkull, så det är verkligen 
inte på grund av min stora erfarenhet av 
praktisk hundavel som jag blivit medlem 
i avelsrådet. Vad jag däremot har är 
gedigna kunskaper i genetik eftersom 
jag redan innan vi skaffade vår första 
hund arbetade med genetisk forskning. 

Visserligen är det ärftliga sjukdomar hos människor och inte hundar som jag studerat, 
men de grundläggande genetiska principerna är ändå desamma.

Jens Lindberget

 Jag bor lite i utkanten av Älvdalen med 11 stycken hundar, 10 siberians och en blandras. 
Hundar har alltid varit mitt intresse, allt från tax till schäfer har funnits i familjen 
under min uppväxt. Första gången jag riktigt kom i kontakt med siberian husky var 
uppe vid Vindelälvsdraget år 2000 då jag var handler åt Team Siberian husky. Efter 
den tävlingen har jag hela tiden velat ha ett eget spann, men jobb och diverse andra 
fartbumpers har satt stopp för det. Min första egna siberian husky skaffade jag för 4 
år sen och efter det har det blivit ytterligare 9 huskies  Ambitionen är att ha ett eget 
konkurrenskraftigt 8-spann både för tävling och egna upptåg. Den gångna säsongen 
var min första tävlingssäsong och det gav mersmak kan jag lova... 

Lisbet`s Tewee-Soo Amber Rose



54   Polarhunden 3/2007 Polarhunden 3/2007   55

Rasklubben för siberian husky inbjuder till officiell utställning
Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna

Lördag den 15 september: valpar och hanhundar
Söndag den 16 september: tikar, grupper och finaler

 Domare:
Vincent Buoniello, USA 

Anmälningsavgift:  
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)   120:- 
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ  250:- 
Veteranklass (8-10 år)  180:- 
Veteranklass (över 10 år)  gratis 
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e  150:- osv

Anmälan till utställningen: Anmälan mottages endast på förtryckt blankett som 
finns att hämta på rasklubbens hemsida www.siberianhusky.se. Fyll i blanketten på 
skärmen och maila, eller skriv ut och posta. Det går även bra att använda SKK:s 
gamla blankett vid anmälan per post. Ange om möjligt mailadress, då bekräftelse 
kommer att sändas via mail. Har du inte fått bekräftelse inom en vecka måste du 
höra av dig, då det hänt att anmälningar inte kommit fram. Anmälan sändes till:
Per mail: annwessman@telia.com- Per post: Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 
11, 820 42 Korskrogen, tel 0651-220 87.
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK. 
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Avgiften betalas in på rasklubbens postgiro 38 70 52-4. Betalning från utlandet 
sker till konto IBAN: SE049 5000 0996 0420 3870 524, BIC: NDEASESS
Sista anmälnings-/betalningsdag 2007-08-20. Efteranmälningar mottages ej.

Logi: Bokning av logi senast 26/7 hos Chicki Runnquist, 0241-221 45 (kvällstid), 
mail zchatsajs@telia.com
4-bäddsstugor 495 kr/dygn, 6-bäddsstugor 650 kr/dygn, 7-bäddsstugor 850 kr/dygn, 
husvagnsplats med el 170 kr/dygn, tältplats utan el 130 kr/dygn
Middag lördag kväll 125 kr/person (anmälan till Chicki Runnquist) 

Övrigt under helgen: Samling kring lägerelden på fredagskvällen för korvgrillning 
Gemensam middag på lördagskvällen 
Domaren håller föredrag om sina erfarenheter med rasen efter middagen 
Prisutdelning av SH-cupen 2007

Frågor: Birgitta Mjöberg tel: 0251-417 61, Chicki Runnquist tel 0241-221 45

VARMT VÄLKOMNA!

Säsongsbok siberian husky 2006/2007
Nu är det dags att sända in bilder till årets säsongsbok. 
Har din hund under perioden 1/7 2006 till 30/6 2007 erhållit något i nedanstående 
lista. Skicka då en bild på hunden till snowstreams@passagen.se. Märk mailet i 
ämnesraden med säsongsbok 2006/2007. I mailet noterar du hur hunden har meriterat 
sig samt anger registreringsnummer samt namn på hunden, se även i listan om det 
krävs ytterligare uppgifter. Bilden ska vara högupplöst. I första hand ska bilden vara 
svart/vit men finns inte detta fungerar det även med färgbild.

- Första eller andra pris på polarhundprov 3 (ange vid vilket provtillfälle)
- CK på utställning anordnad av SPHK (ange på vilken utställning)
- Championat - S(polar)ch
- Such, 
- Svch , Lp, godkänd tjänstehund mm 
- Nuch, Intuch eller annat championat i annat land
- Exporterad hund (ange till vilket land samt datum för export)
- Importerad hund (ange från vilket land samt datum för import)

Ni uppfödare som erhållit titeln BAP eller BUP meddela detta så vi kan skapa en 
sammanställning även på detta. Ange gärna vilket år titeln erövrades samt för BAP 
vilken hund som avsågs. 

Frågor om säsongsboken skickas till snowstreams@passagen.se eller ring 076 221 11 11.

För närvarande finns ett fåtal säsongs-böcker kvar från säsongen 2005/2006. Dessa 
kostar 200 kronor styck,  inkl.porto.

Rasklubben för siberian husky/Ylwa Malmberg

Siberian husky pojkarna: Galar, Balder, Chippen och Rex.

Ägare/Foto: Lollo Werra
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I skrivande stund har vi fått positiva 
besked från samtliga fyra rasklubbar och 
det tackar vi för.  Under arbetets gång har 
det varit glädjande att se att Övre Norras 
medlemmar inom de fyra raserna stöttar 
varandra. Under årsmötet kom vi till 
slutsatsen att om vi anordnar tillfällen 
för meritering så skall ALLA fyra raser 
ha möjlighet att delta.  Denna satsning ser 
nu ut att bli verklighet. En fördel med att 
anordna dragprov i vårt nordliga distrikt 
är givetvis att våra medlemmar, och 
särskilt hundarna, slipper den långa resan 
söderut. Dessutom innebär vårt nordliga 
klimat och våra snösäkra vintrar att vi ej 
behöver oroa oss för vädrets makter när 
vi arrangerar dragmeriterande tävlingar 

för våra raser. Duktiga spann och förare 
finns det gott om inom Övre Norra och 
kanske kan vi även locka tävlande från 
övriga distrikt att förlänga säsongen med 
en naturskön tävling uppe hos oss?    

Jag vill avsluta med ett roligt visdoms-
ord som har en lite allvarligare under-
mening:

”Bättre att fråga och verka dum än att 
inte fråga och förbli dum.” 

Lycka till under sommaren och ta hand 
om er och era hundar. 

Hälsningar 

Mats Lyngmark

Bondgårdsvägen 3, 796 31 Älvdalen, 0251-105 70 - 0735-253 288

Ring: 0251-105 70

Vill Du synas mer?
Almanackor med egna kort

Dekaler till bilen
Skyltar

Visitkort
Brevpapper

och mycket mer

www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande Mats Lyngmark mats@wolfmark.se 
tel: 0920-230 344
Vice ordförande Anna Kuru akuru@spray.se 
tel: 070-512 98 81
Sekreterare Johanna Adolfsson jojsan@telia.com
Kassör Anette Isaksson aeandersson@hotmail.com

Distrikt Mats Lyngmark mats@wolfmark.se tel: 0920-230 344
Luleå-Arvidsjaur-Piteå Birgitta Sandin sandin@nymanen.com
Överkalix-Övertorneå-Jokkmokk Johanna Kaati 
johanna@snocrib.com tel: 0923-105 55
Gällivare-Kiruna Anna Kuru akuru@spray.se 
tel: 070-512 98 81

Hej Medlemmar!
Nu är det dags för mina första rader i 
Polarhunden!

Jag vill inleda med att tacka alla som 
kom på vårt årsmöte i Piteå i maj. Trots 
det bistra vädret så hölls stämningen 
uppe. Som nybliven Ordförande för 
Övre Norra tackar jag ödmjukast för 
förtroendet och jag hoppas att jag kan 
vara er medlemmar till nytta.

En kort presentation av mig; Mats 
Lyngmark heter jag, är 34 år och 
hemmahörande i Luleå. Jag föder 
upp siberian husky i liten skala under 
kennelnamnet Wolfmark. Jag är uppväxt 
på en Gråhundskennel och har alltid haft 
en hund vid min sida. Gråhundar och en 
irländsk varghund har passerat i mitt liv 
och lämnat stora avtryck. Siberian husky 
har nu funnits nästan i 10 år hos mig och 
jag känner att det är min ras framöver.

Övre Norras distrikt har under några år 
legat i träda på grund av olika orsaker. 
Under de senaste åren har vi fått en ökad 
stabilitet och en tydligare vision om hur 
vi vill ha det. Men vi är inte där ännu. 
Vi behöver många eldsjälar runt om i 
distriktet då vårt fantastiska landskap 
ibland kan vara ett hinder på grund av 
de långa avstånden.

Jag vill passa på att slå ett extra slag för 
vår eminenta hemsida som Johanna och 
Jeanette ansvarar för. Låt det bli en vana att 
kika in där titt som tätt då där publiceras 
mycket material som vi medlemmar kan 
ha nytta av. Tag gärna chansen att fråga 
andra polarhundsmänniskor om saker du 
undrar över eller varför inte skryta lite på 
resultatsidorna? Dela gärna med dig om 
vad som händer dig och dina hundar, vi 
vill veta! 

Jag vill även passa på att reflektera 
över alla suveräna resultat som Övre 
Norras medlemmar har åstadkommit 
under året som gått, både inom drag 
och inom utställning - BRA JOBBAT! 
Planerna framöver är många; en inofficiell 
utställning kommer vi preliminärt att 
anordna under augusti månad vid 
Måttsundsbacken i Luleå och även 
andra aktiviteter kommer att läggas 
ut på vår hemsida. Du som medlem är 
varmt välkommen med förslag och idéer. 
Givetvis går det bra att anordna egna 
träffar lokalt på din ort. Om du hör av 
dig i god tid så hjälper vi gärna till med 
marknadsföring på hemsidan. 

Under 2008 är vårt stora mål att anordna 
en meriterande dragtävling för alla fyra 
raser. 
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Oumiak´s Born To Shop, ”Smilla”, blev BIS-Valp på SKK:s ut-

ställning i Piteå den 19 maj. Det var Smillas första officiella 

utställning. Ägare: Johanna Adolfson, Vittangi.  

Foto: Hélène Moubis

Lorendale Silverfrosti blev BIR, BIG-2 på SPHK:s utställning i 

Östersund den 20 maj.  Ägare: Johanna Adolfson, Vittangi

Foto: Agneta Henriksson

Vildmannens Draglinor och tillbehör
Ring för prislista

F:a Bosse Lindström
Holm 14 Idenor

824 91 Hudiksvall
Tel/Fax: 0650-56 10 88 
Mobil: 070-653 71 80

http://www.vildmannensdrag.com

Hundkörning • Utrustning 
Tillverkning • Skärslipning

VÅRA MEDLEMSHUNDARS FRAMGÅNGAR RUNT OM I LANDET

Sommarens första tävlingar har gått av stapeln och Övre Norras medlemshundar 
har kammat hem fina resultat både på utställning och i lydnad. Bilderna nedan 

visar några utav våra vinnande hundar.
Ett stort grattis till er alla!

Chiliway’s Bourbon Blizzard, ”Duni”, blev BIR och BIS-2 på 

SPHK:s utställning i Västerås den 17 maj. Uppfödare & ägare: 

Anna Kuru, Kiruna. På bilden syns även BIM - Tristan med äga-

re Eva Berzén. 

Foto: Sofia Ericsson, www.krokavadet.se/showsidan

Kennel Wolfmark från Luleå blev BIS uppfödare på SKK:

s Nationella utställning i Piteå den 19 maj. Från vänster: 

Cisco (BIM), Dusty (BIR), Indra (BTKL3) och Vita (BTKL2). 

Kennel Wolfmark ägs av Mats Lyngmark. Rasdomare: Mona 

K Selbach.

Samojeden FINUCH NUCH LP1 Acegim’s Jewelice Janara 

”Tindra” erhöll LP1 den 28 april på Luleå Brukshundsklubbs 

tävling. Ägare: Elina Wanhatalo, Aapua.
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Tävlingsdomare i SPHK
Nu har vi tävlingsdomare inom våra egna led. Undertecknad tillsammans med ett 
antal medlemmar i SPHK , genomgick i pingsthelgen en kurs till tävlingsdomare. 
Kursen arrangerades i Draghundsporförbundets regi under förtjänstfull ledning av 
Olle Rosén och Kenth Smitt. Den genomfördes på Ringaby gård utanför Örebro 
och innefattade allt från domarens roll vid tävlingar till att skriva rapporter. 
Vi som gick kursen är nu kvalificerade att som distriktsdomare medverka på 
officiella tävlingar i Sverige. Från SPHK deltog följande 7 personer:

Freddie Åkerlind Gävle-Dala
Ulf Jönson Gävle-Dala
Jan Nordlöf Nedre Norra
Alf Hallén Nedre Norra
Johan Grönberg Södra
Freddy Jiménez Mälardalen
Lollo Werra Mälardalen

Medlemmar som arrangerar tävlingar runt om i distrikten är välkomna att 
kontakta oss när ni behöver domare. Som ni ser finns vi utspridda i vårt avlånga 
land med tanke på att minimera ressträckorna. Vi pennan

Freddie Åkerlind

Foto: Olle Rosén

POÄNGSTÄLLNING I SPHK ÖVRE NORRAS TÄVLING 
”Norrbottens vackraste polarhund”

Hundens Namn & Ras Snowdog Piteå  Gällivare Piteå
  Inoff. Nat.  Int.  Nat.
 SPHK SKK SKK SKK Summa

1. Wolfmark Diamond’n dust 
Siberian Husky   30     30
2. Keikewabic’s Tundra Tuisku
Alaskan Malamute 17       17
3. Trap Line Hauling Tiffany
Alaskan Malamute 9 5     14
3. NUCH Wolfmark Dolce-vita 
Siberian Husky   14     14
3. SnoCrib Qannik-O’Onak
Alaskan Malamute 5 9     14
3. Kiwalinas Orion Onak 
Alaskan Malamute   14     14
4. Wolfmark Dizzy-dazzler 
Siberian Husky   12     12
4. FINUCH NUCH Acegim’s Jewelice Janara 
Samojed   12     12
5. Wolfmark Double-o-seven 
Siberian Husky   11     11
5. Chiliway’s Black Velvet 
Siberian Husky 11       11
5. Such Nuch Z’apotocky’s Z’jevardnadze
Siberian Husky 11       11
6. Chiliways Bourbon blizzard 
Siberian Husky   10     10
7. Qashiwas Eyes of the sky
Siberian Husky 9       9
8. Chiliways A sweet chili
Siberian Husky 7       7
8. SnowChinok
Alaskan Malamute 3 4     7
9. Ballo
Alaskan Malamute 5       5
9. IndianTribes Husky Nipmuck
Siberian Husky 5       5
9. Lorendale Silverfrosti
Siberian Husky 5       5
10. LP1 Silverflocks SnowAkela
Alaskan Malamute 3       3
10. Vauhtitassun Lumen Kanunoja
Siberian Husky 3       3
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Medlemsannonser

SAMOJED
Valpar väntas den 28 juli -07
Vi har parat PDP Irma-Bruin (e.NLCH 
Tundra Wind´s Baruff of Taigaro 
u.PDP S(POLAR)CH Katja av Jeni-
Jamal) med norske Polartassen Midas 
(e.Great Zvezda Karloff u.PDP Great 
Geroj Marsjenka)
Båda har HD grad A och ögonlysta 
u.a.
Diana Karlsson tel:090-391 27 
www.polartassen.se

SAMOJED
Valpar väntas under v. 26 e. 
Samtrail´s Da Vinci u. PDP 
S(POLAR)ch Nikz Blues Candle 
Lights
Tarja, Kennel Samospeed. 
Tfn: 0657-220 11 alt. 
070-27 33 616

Lek & uppfostran: Treårige styvpappan Nordiclight’s Thunder lär valparna Bruno och 
Jeti vett och etikett.  Foto: Marit Kangas

SIBERIAN HUSKY

Medlemsannonser

Siberian Husky tikvalp till salu. 
En tik kvar ur kullen på 5st e: Team 
Amarox Suma u: Wild Tribe’s Zohla
Föräldrarna är trevliga, sociala och 
duktiga draghundar Suma körs i Pia 
Ångströms spann och Zohla i mitt. 
Pris: 8000kr Leverans klar helgen 
v.26 
Bilder kan ses på hemsidan www.
wildtribes.se
Camilla 073-040 27 18, 
sarmik@wildtribes.se 

Vintervittras siberian huskies
Vi parar S(POLAR)CH Kilbuck´s 
Tex Tuss s14435/2001 (e Fun Run 
Tex, u S(POLAR)CH Kilbuck’s 
Nikkaloukta) med Coastrunner´s 
Dynamite s64714/2004 (e Smart Of 
Jedeye, u Baci Of Jedeye) under v.23-
24. Valparna planeras komma någon 
gång under v.32-33 2007.
Tuss är vår mest kompletta ledarhund 
och är beprövad på såväl sprint som 
medeldistanstävlingar.
En mycket lugn och harmonisk tik 
som fungerar ypperligt även för tur- 
och turistkörning.
Dynamite är en ren Anadyrhund som 
importerats till Fun Run kennel från 
Mikael Bäckman, Finland. 
Både hans mor och far är duktiga ledar- 
hundar och 3 av hans farbröder har 
vunnit det öppna långdistansloppet 
Beargrease marathon. Dynamite är 
liksom Tuss mycket lugn och mentalt 
stabil.
Gå gärna in på vår hemsida för mer 
information: www.vintervittra.se
mail: info@vintervittra.se
Ola & Jessica Olofsson
0642-30211, 070-3062630

ShejriX siberians har fått sin första 
valpkull
2 hanar - 4 tikar, f. 2007-06-04
e: Fenrisulven Fox, dragmeriterad 
ledarhund
u: Vox Celesta’s Harpya, ledarhund
Välkommen att ringa Sofia & 
Håkan
hem: 036-12 81 92 eller mobil: 0703-
24 96 95(Sofia)
www.krokavadet.se

SIBERIAN HUSKY

3-hjulig sparkcykel (sjukhuscykel) 
säljes 
Förvarad inomhus och i bra skick. 
Mycket användbar vid höstträning.
Pris: 1000kr 
Bild kan ses på hemsidan: 
www.wildtribes.se 
Camilla 073-040 27 18, 
sarmik@wildtribes.se

ÖVRIGT
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se

Kristin Esseth och Christer Afséer
Tfn: 0280-830 56. esseth-afseer@telia.com

Alaskan malamutes
-avlar för rastypiska hundar 

med drag

PROFILKLÄDER 
Svenska Polarhundklubben erbjuder profilkläder till 
kanonpriser! Samtliga produkter levereras i samma 
royalblå färg som vår logo. T - shirt 90:- College 230:- 
Piké 205:- Keps 75:- Fleecetröja ( kort dragkedja ) 375:- 
Beställning sker direkt till vår leverantör, helst via 
e - mail. Varorna levereras mot postförskott varför 
postens avgifter tillkommer på ovanstående priser. 
OBS! Samtliga produkter har logon broderad i vitt. 
Beställning sker till; brodyr@cildesign.se alt. fax 0250 
18833 CIL Design. Kom ihåg att ange storlek och antal. 
Märk gärna din beställning med SPHK. 



 
Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,  
mobil: 070/6670002

email: heidiburgh@telia.com 
hemsida: heidiburgh.com

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia Karacs



Om tidningen är obeställbar eller  
om adressaten begärt eftersändning  
på grund av definitiv avflyttning,  
vill vi ha tillbaka tidningen med  
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Posttidning   B

Frösön 832 51  •  063-57 15 65

W W W . H I L L E B E R G . C O M

I över tre decennier har Hilleberg tillverkat 
fyrasäsongerstält av högsta kvalitet. Designade 
och utvecklade i Jämtland, erbjuder 
Hillebergtält den optimala balansen 
mellan låg vikt, styrka och komfort. 
Beställ vår Tälthandbok för mer 
information, helt utan kostnad.

Nammatj GT
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Anders Bergwall, vars stora passion är berg. 
Som en av Sveriges mest erfarna klättrare och 
internationellt certifierad bergsguide har Anders 
hela världen som sitt arbetsfält. Längtan efter 
bergen har fört honom till Alperna, Himalaya och 
många andra exotiska platser. På bilden ser vi 
Anders på hans framgångsrika förstabestigning 
av Mount Matilda i Antarktis! Oavsett var i 
världen han är – det är sitt Hillebergtält Anders 
kallar hemma.

“Nammatj 3 GT är helt perfekt,” säger Anders. 
“Det är väldigt rymligt och har överlägsen 
ventilation! Och den stora GT-absiden gör att 
jag lätt kan hålla ordning på mina grejor utan 
att behöva kliva över dem för att komma ut.”

Hemma Hos BergsguidenHemma Hos Bergsguiden
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