


Besök vår hemsida www.svenskahundfoder.se. 
Där hittar du alltid ett foder som passar din hund. Tillverkas och marknadsförs av 

Svenska Hundfoder AB tfn 0500-45 13 90 - info@svenskahundfoder.se

Tello HigH-energy är framtaget 
för hundar med högt energibehov, 
såsom jakt- och draghundar, dräktiga 
och digivande tikar samt till hundar 
som har svårt att hålla vikten.

Tello Premium är ett komplett 
kvalitetsfoder med mycket hög smak-
lighet. Passar till alla hundar och till-
fällen där det ställs höga krav på ett 
väl fungerande foder.

HigH energy / Premium

Två Prisvärda foder. 
Besök vår Hemsida för mer informaTion.

ProTein 30%
feTT 22%

ProTein 27%
feTT 16%
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
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genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar att 
bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar.
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vårdatt bevaka och arbeta med frågor som har 
ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 
och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra. Gävle-Dala. Mälardalen, Södra distriktet, och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Per Agefeldt per.agefeldt@mailbox.swipnet.se 
 Högfors Gustavsberg 327 Tel: 0586-122 90
 691 92 Granbergsdal Mobil: 070-592 36 13

Sekreterare:  Agneta Nilsson Hörnlund sekreterare@sphk.se
 Sandbäcken 1
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 Torps-Viken 256 Tel: 0691-302 02
 840 12 Fränsta Mobil: 070-681 64 77
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Övre Norra: Birgitta Sandin Tel: 0920-252248
Nedre Norra:  Pernilla Persson  Tel: 0670-12508
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-19852
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-33020
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-21223
Västra: Jan-Erik Engebretsen Tel: 0565-85183

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-10460, mob: 073-063 80 99 
Grönlandshund: Anneli Rundberg annrun@spray.se
 Tel: 0503-400 65 
Samojed: Britta Sethsson britta.sethson@minmail.net
 Västanbäck 21,  905 93 Umeå 
 Tel: 090-13 38 53 
Siberian Husky: Birgitta Mjöberg kvarnmyrens@telia.com
 Dalgatan 51,  796 31 Älvdalen 
 Tel: 070-385 96 50

Tävlingsekreterare: Trude Mathisen barrongiz@icqmail.com 
 Sågtäckten 539,  820 72 Strömsbruk 
 Tel: 0650-740304, 073-0291 878
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
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Hej på Er alla

Jag har idag lite svårt att skriva i denna spalt. 
Jag hade allt klart i huvudet för ett par dagar 
sedan men det är som bortblåst. Kanske nå-
got att lära från för Er som har som uppgift 
att skriva till Polarhunden. Skriv ner det när 
det känns bra i huvudet och vänta inte till 
sista sekund, för då kan det vara borta.

Ett annat litet tips till Er är att skicka det 
till mig gärna en vecka innan manusstoppet. 
Ni kan INTE ANA hur många datorer som 
kraschar precis dagen innan eller på manus-
stoppsdagen.

Till detta nummer har det varit oerhört 
många bidrag. Både från distrikten och ras-
klubbarna och från privatpersoner. Det ser 
jag som mycket positivt och jag tackar för 
alla Era bidrag, men tyvärr har jag bara 64 
sidor att tillgå. Jag sparar alla Era bidrag och 
bilder och använder det i ett senare nummer.

Till sist vill jag säga: Jippie !!! Vi har överlevt 
sommaren och kylan har äntligen kommit 
igen. Hundarna mår mycket bättre nu och 
träningen kan börja. Ha det skönt nu så ses 
vi säkert på någon träff.

Ett litet tillägg här: Idag (16 sept) snöade det 
när jag vaknade...

//Mia

Åsa Lundberg på skidor över snöängar 
(första snön) utanför Brottby med Cara-
ganas Flora och Faudra. 

Foto: Anders Ekström
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LEDAR
      SKALLET
Det händer saker
Nu har vi, i alla fall som det känns idag den 1 september, lagt sommaren bakom oss 
och kommit in i en säsong som passar oss och våra hundar bättre än sommaren. 
Många av er är säkert redan igång med höstträningen, och för de som inte är det 
kommer det första träningspasset närmare för varje dag som går. Den säsong som vi 
har framför oss känns speciell för många. För första gången har vi ett VM i sprint 
och medeldistans på hemmaplan och det är naturligtvis något alldeles extra. Det är 
självklart en extra sporre i träningen.

Styrelsens arbetshelg
Styrelsen, förstärkt med representanter från distrikten, samt Polarhundens redaktör, 
vår utställningssekreterare och representant från VM-organisationen genomförde ett 
tvådagarsmöte i Åsarna den 18-19 augusti. Dagordningen var minst sagt omfattande, 
men låt mig nämna några punkter:

•	 Årsmötet 2008 äger rum i samband med Västras utställning i Simmatorp utanför 
Skara den 24-25 maj.

•	 En klubbförsäkring har tecknats genom SKK. Den gäller för hela SPHK-
organisationen och omfattar egendom, ansvar, förmögenhet och tjänsteresa.

•	 I enlighet med den motion som antogs vi årsmötet beträffande cert i bruksklass, 
fattades beslut om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från 
rasklubbarna och SPHKs styrelse.

•	 Förslag till en kommunikationsplan presenterades. Den slutgiltiga planen 
kommer att redovisas  i nästa nummer av Polarhunden.

•	 Vi har ansökt hos SKK om att få arrangera en exteriördomarkonferens för våra 
raser år 2010.

•	 En heltäckande aktivitetskalender som tar upp utställningar, tävlingar, lokala 
träffar mm. ska finnas. Ansvarig är Ulf Jönsson.

•	 Styrelsen fattade beslut att Polar Distans, precis som hittills, endast ska vara 
öppen för renrasiga polarhundar.

•	 Polarhundsmästerskapet 2008 arrangeras av Gävle-Daladistriktet den 1-2 
februari.

•	 Beslut fattades att Polarhundsmästerskapet i framtiden ska arrangeras vecka 5.

•	 Samtliga distrikt kör ”grönt kortutbildningar”.

•	 Utbildning för utställningsansvariga ska genomföras. Ansvarig är Helen 
Moubis.

Ja, det var exempel på några av de frågor som diskuterades. Protokollet från mötet 
kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan när det är justerat.

Samgående mellan SPHKs rasklubb för Samojed och Svenska Samojedringen (SSR)
Vi har tillsammans med SKK och SSR tillsatt en arbetsgrupp som ska verka för ett 
samgående mellan vår rasklubb för Samojed och SSR. Vi har hittills träffats vid två 
tillfällen och det har varit mycket positivt. Det borde vara en självklarhet att alla 
samojedägare ska kunna vara medlemmar i en och samma klubb. En sammanslagen 
klubb skulle ge oss större förutsättningar att skapa bra aktiviteter för våra medlemmar 
och på ett ännu bättre sätt tillvarata rasens intressen. Fler människor och fler Samojeder 
i en och samma klubb, det är vår målsättning. För mig är den här frågan högprioriterad. 
Den är viktig för medlemmarna, rasen och SPHK.

Utställningsdomare
Varför har vi så få ”egna” utställningsdomare? I de flesta specialklubbar har man 
ett antal medlemmar som också är domare. Hos oss finns bara ett fåtal. Jag tror att 
”egna” domare är ett sätt att säkra att våra rasklubbars syn på sin ras får fullt 
genomslag även i utställningsringen. Jag är övertygad om att det bland er finns flera 
som har den kunskap och den bakgrund som krävs. Just du skulle faktiskt kunna 
göra en betydelsefull insats för våra raser. Känner du för att få veta mera? Kontakta 
då SKK eller SPHKs utbildningssamordnare Ninni Hjortvall.

Prata om varandra eller med varandra?
Jag måste erkänna att jag är förvånad. Jag kunde i min vildaste fantasi inte föreställa 
mig hur det går till i en hundklubb. Det tycks faktiskt ibland som om en del människor 
lägger ner hela sin kraft och energi på att ta ära och heder av varandra. Det tycks 
också vara så att en del tycker att det är roligare prata om varandra i stället för med 
varandra. Det kommer aldrig att komma ut något gott av det. Det slutar bara med 
osämja och elände för alla. Jag vill att ni pratar med varandra. Då kommer ni att lösa 
problemen. En annan sak, när ni är som mest upprörda över någonting, kasta er då 
inte ner vid datorn och skriv någonting som ni skickar till massor av människor. Då 
är sannolikt cirkusen igång. Vänta istället minst 12 timmar, skicka sedan ett mail eller 
ring till den det berör. Då löser ni problemen!! Alltså, prata med varandra i stället 
för om varandra!

Sköt om er själva och era hundar!

Ha det!
Per Agefeldt, ordf
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SV

ENSKA POLARHUND

KLUBBEN

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Mia Kokkonen, Virpi Törlind, Fredrik Öström

Nedre Norra
Agneta Jemth, Helene Lindqvist, Emmelie Sundberg, Kristen Snyder, Martin Wagenius, 
Anna Andersson, Teddy Kårwik, Ander Gradin, Hannah Thornberg

Gävle Dala
Iiris Kangasalusta, Ulf Åkerman, Ylva Haag, Eva Rönnblom, Jan-Erik Olofsson, 
Nathalie Jangnäs

Mälardalen
Anita Andersson, Ingela & Richard Karlsson, Jaana Hedrén, Johan Lindmark, 
Peder Lindqvist, Tanja Larsen Gasbarri, Ann-Christine Holmkvist, Ivana Kirs, 
Peter Wahlström, Angelina Berg Martel, Teresa Brilioth, Stefan Eriksson

Västra
Susanne Haag, Kenneth Åhlén, Christina Eder, Linda Johansson, 
Veronika Ottosson, Martin Birgiel,Jenny Erlandsson, Theresa Hemberg

Södra
Evelina Ekelund, Jonas Andersson, David Erman, Cathrin Reideby

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.

Tittar ut genom fönstret under tiden jag skriver det här, vilken otroligt vacker sensom-
markväll det är, solen står lågt och bildar fantastiska skuggor, himlen fortfarande 
lysande blå, träden börjar att ”brinna” i kvällssolen. Att brinna för något som hjärtat 
är fullt av är lätt, alla otroliga människor man lärt känna genom åren, alla vackra, 
duktiga hundar man mött och sett, både på snö och barmark, vilken tur jag haft som 
fått vara med om detta, hoppas att du emellanåt känner likadant.
Aktivitetskalendern är fullmatad, ”ta” för dig och njut av alla tillfällen som bjuds.

En riktigt skön höst till Er alla önskar SPHK / Gunnel Åkerlind, medlemsansvarig

Kvalificering till WSA-VM i Åsarna 2008, sprint och medeldistans

Följande gäller för kvalificering till WSA-VM, sprint och medeldistans i Åsarna:

1. Kontakta ditt distrikt.
2. Ditt distrikt (det distrikt där du har tävlingslicens) avgör, mot bakgrund av  
 dina tidigare resultat, om du är kvalificerad att starta på VM. Utgångspunkt  
 är din erfarenhet och om du anses klara vinnartid + 50 % första dagen.

3. Vid tveksamhet om din och dina hundars förmåga att klara 150 %-regeln er- 
 bjuds du att kvalificera dig för deltagande i minst två men helst flera av  
 följande tävlingar:

	 •	 Rasmästerskap
	 •	 Polarhundsmästerskapet
	 •	 SHAM-draget
	 •	 Följande obs-tävlingar för kvalificering till landslaget är också kvalifi- 
  cerande för deltagande på VM:

  •			SPHK NN KM, Lillholmsjö
  •			Öppna EM i Skellefteå
 	 •			SOC Kiruna
  •			Öppna SM

4. För dig som har licens i annan klubb än något av SPHK:s distrikt gäller  
 att det ändå är SPHK-distriktet som avgör om du är kvalificerad att starta  
 på VM.

5. SPHK lägger en motion till WSA som innebär att klassindelningen för nordisk  
 stil och linkörning förändras till VM 2008. Förändringen innebär att Siberian  
 Husky separeras från de övriga polara raserna, som alltså tävlar i en egen  
 klass. Vi utgår från att motionen kommer att antas.

”Ayla” och ”Iza” på hundkojjans 
tak, strax innan åskovädret

Foto: Ann-Sofie Nilsson
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2007
3 nov     Åsarna, alaskan malamute

2007
070928-070930 Björnrundan i Nornäs
071006 SPHK Mälardalen´s årsmöte i Arboga, se hemsidan
071007 Vagnsrace med SPHK Mälardalen i Arboga, se hemsidan
071013-071014 Aktivitetshelg, Nedre Norra
071021 Näringslära med SPHK Mälardalen, se sid 35
071027-071028 Gröna kortetutbildning, vagnsrace, Gävle Dala
071102-071104 Malamutespecialen i Åsarna
071103-071104 Kosta Off Snow, se annons sid 37
071215 Vinterupptakt, Koppången, Gävle Dala

2008
080105-080106 Trettondagsrace i Nornäs med möjlighet att köra dragprov
080112-080113 KM Nedre Norra, Lillholmsjö, Obs-tävling
080201-080202 Polarhundmästerskap, KM Gävle Dala i Särna
080214-080220 Samojedveckan, Furudal
080216-080217 SHAM-draget i Nornäs med möjlighet för alla de polara raserna  
 att köra dragprov, Rasmästerskap för siberian husky
080217-080224 Malamuteveckan i Särna
vecka 10 2008 Polarhunds VM, Åsarna
vecka 11 2008 Polardistans
080315-080316 Fäbodraget 45 år, Gävle Dala

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 Bjursås, siberian husky
13 sept Tiveden, Västra
02 nov Hökensås, 
 alaskan malamute

Att skriva en motion
Många ”köksbordsdiskussioner” runt om i landet leder till goda idéer & funderingar 
om förbättringar för våra raser & våra föreningar. Men ofta stannar de där. Många 
gånger beroende på att man inte vet sin demokratiska rätt eller för att man inte vet 
hur man skriver motioner eller vart de skall skickas. Det är synd, så nedan följer en 
kort beskrivning av hur man skriver en motion, till vem den skall riktas & vad som 
skall vara med. 

En motion skall framförallt vara tydlig. Den skall innehålla överskrift, bakgrundsinfo 
samt ett kort & koncist yrkande. 

	Överskriften skall vara tydlig & precisera vad motionen handlar om. 
	Bakgrund bör innehålla en kort historisk beskrivning om frågan/ärendet. 
	Sedan bör man även redogöra för varför ändringen skall göras & gärna lämna 

eventuella förslag på genomförande & en konsekvensbeskrivning. Alltså här 
skall man verkligen propagera för sin sak! 

	Yrkande. Här skall man kort sammanfatta vad man vill skall ändras. Meningen 
måste innehålla ordet ”yrkar”. Ex. Vi yrkar på att övre åldersregeln på hund 
i nordisk stil helt slopas.

Sist så skriver man vilka som ligger bakom motionen, kontaktuppgifter samt förteck-
ning på ev. bilagor. Bilagorna skall rangeras & märkas bilaga1, bilaga2 etc. Står inte de upp- 
tagna i motionen riskerar man att de inte får åkallas på årsmötet om de råkat komma bort.

Tänk även på att lämna in i god tid. Normalt är 4-6v före årsmötet, men förkommer 
även mkt långa handlingstider, ex SDSF & SKK. Motioner skall i de flesta fall lämnas 
till sekreteraren i berörd förening. Skall man lämna motion till SDSF eller SKK så 
måste man först få den antagen vid sin medlemsklubbs årsmöte.  

Föreningen är tvungen att i god tid före årsmötet redovisa alla protokoll, dagordning, 
årsredovisning, valberedningens förslag, motioner & styrelsens svar på dessa samt ev. 
övriga frågor som uppkommit före årsmötet. Allt detta skall även finnas till hands 
under årsmötet. Detta är en oerhört viktig del i vår föreningsdemokrati. Alla deltagare 
på årsmötet måste veta vad man skall rösta om! Det är också därför som det är så 
viktigt att man tydligt preciserar sina idéer redan i motionen. Muntliga föredragningen 
på årsmötet skall tjäna som förtydligande och kanske med åtföljande diskussion & 
debatt. Tänk på att den enda som får ta tillbaka eller ändra en motion är den som 
skrivit den.

Det hör till god sed att låta motionären tala till punkt & att visa denne respekt. Alla 
åsikter är lika mycket värda & man skall inte vara rädd för att stå upp & propagera 
för sin sak! Är det någon som trots denna information känner sig osäker på hur man 
skriver eller tycker det låter krångligt & vill ha hjälp med formuleringarna så kan Ni 
kontakta mig, så kanske jag kan hjälpa till. Men kom ihåg! Det viktigaste är att våga 
skriva ned någonting av alla idéer som kommer fram! 

Malin Sundin
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Sista frukostmötet. Denna 
gång är det mer ett ut-
värderingsmöte för funk-
tionärer. Tänk att täv-
lingsledningen har tänkt 
på det också, att lyssna 
på sin organisation! Här 
igen hörs många positiva 
intryck men vad Annika 
säger nu som hon inte sa 
på fredagskvällen var hur 
oerhört ensam hon hade 
varit i början på proces-
sen, hur tungt det hade 

varit att fylla de olika pos-
terna i tävlingsledningen. 
Man fick sig en riktig fun-
derare. 

Sedan skulle det städas 
här och där inför bilresan 
hem men innan tackades 
Annika, Mikael och Pet-
ter för sina insatser i top-
pen av kedjan. Jag skulle 
också vilja nämna Mari 
Christoffersson som har 
varit en viktig kugge i 
maskineriet under den 

gångna veckan. Hon har 
varit ett viktigt stöd för 
Annika, mentalt och inte 
minst praktiskt.

Upplevelsen vi har bju-
dits på kan summeras med 
Ankis ord: ”Nu önskade 
jag att det var Polar Dis-
tans två gånger per år!”

Så om några av er kän-
ner för att bli skyltryckare, 
eller hjälpa till på annat 
sätt, är det bara att höra 
av sig till Marie Saul!

Söndag 19 mars

Tack till Särna och dess invånare för att vi får hålla till där med alla våra hundar. 
Tack till Lena på Särna camping för att du står ut med ett hundratal polarhundar 
samt med funktionärer som springer överallt! Tack till alla er arrangörer och funk-
tionärer, inklusive er vars namn inte framgick i texten, ni är guld värda allihop. Tack 
till alla er tävlande. Ni som var med på banketten ni vet vad jag tackar er för!

Målet  Foto: Annica Uppström

Lördag 18 mars

Ute blåser det och töar. 
Vad skönt att alla spann är 
i hamn! Petter hämtar An-
nika och jag kör de korta 
fem kilometrarna till Off 
Road, vattnar hundarna 
och stoppar dem i sina ef-
terlängtade boxar. Jag tar 
en välgörande dusch.

Alla glada
Innan jag bilar till Särna 
camping utbyter jag erfa-
renheter med Hansa.

– Det har varit så roligt 
att vara funktionär även 
om det har varit mycket 
att göra periodvis. Det var 
många spann samtidigt 
som skulle vila och så var 
det brasan som skulle ma-
tas med veden dygnet runt. 
Förarna var så trevliga, 
speciellt han Erik Mein-
hardt! Och Per Nylén som 
tvingas bryta men tackar 
ändå för en trevlig kväll 
runt elden. Roligast av allt 
är kanske det att Nina, 
som tidigare inte tränat 
våra hundar så mycket, nu 
varit tvungen att köra dem 

på grund av min skada 
och tyckt att det var jätte 
roligt (många, om inte de 
flesta, funktionärer hade 
med sig sina egna hundar 
som också krävde sitt). 
Det lär bli känsloladdade 
avsked när vi ska hem sen, 
sammanfattar han.

Igen hör jag bara posi-
tiva ord.

På eftermiddagen sam-
las förarna till utvärde-
ringsmöte. Jag slinker in, 
nyfiken som jag är på det 
omdöme SPHKs långdis-
tanssatsning kommer att 
få från dem som upplevt 
den.

Här är några uttalan-
den: ”Bra spår, bra med 
sjuksköterskan”, ”slå ihop 
de nordiska klasserna till 
en”, ”halm på den obliga- 
toriska vilan”, ”det kän-
des tryggt på spåret”, 
”imponerad av den fina 
banan, det kändes näs-
tan för lyxigt, fin hjälp 
på checkpunkt”, ”perfect 
organisation, thank you”, 
”domaren måste finnas 

med under hela tävling-
en”, ”någon mera genom-
organiserad tävling har 
jag inte varit med om”, 
”den obligatoriska vilan 
borde man få ta på valfri 
checkpunkt”, ”otroligt 
väl skyltat”, ”tillåta vind-
säck i stället för tält” och 
till sist ”finns det intresse 
för en 50-mila tävling?”, 
undrade banläggaren Mi-
kael!!! (Får han aldrig nog 
att köra skoter?)

Klockan 19 bjuds fö-
rare, handlers och funk-
tionärer på bankett på 
Lomkällan. Det blir mat, 
prisutdelning, tacktal och 
bildvisning. 

Tre timmar senare sam-
las de piggaste, huvud-
sakligen funktionärer, ner  
på nedre våningen av cam-
pinghuset för lite sam-
varo. Skrattsalvor avlöses 
mellan borden. Ett gäng 
underhålls av Petter, det 
andra av den för tillfäl-
let speciellt tillrest Lasse 
Öman och båda bjuder 
verkligen på sig själva. 
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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

KALLELSE 
SPHK:s rasklubb för samojed kallar till årsmöte 

Lördagen den 16/2-2008 kl: 16.00  
Plats: Furudal 

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. 
Motioner skall vara styrelsens sekreterare 

Linda Almquist Gerstorp Tjärarp 1 585 99 Linköping 
tillhanda senast 18/1-2008.

Inför Furudal
Tänk på att det från och med Furu-
dal 2008 krävs chipsmärkning på din 
hund för att få delta i dragtävlingen 
eller vid testerna. Ni som bara har 
tatuerade hundar, kom ihåg att i god 
tid gå och chipsmärka din hund. An-
nars blir det ingen start och det vore 
ju trist. 

Väl mött i Furudal

Uppfödarmötena under 
hösten 2007 

 Södra Sverige 23/9-07 i Visseltofta. 
Mellan Sverige 13/10 i Eskilstuna. 

Anmälan till: Helen Werner 
0227-143 88 

helene.werner@telia.com 

 Norra Sverige 20/10 I Umeå trakten. 
Anmälan till: Britta Sethson 

090-133 853 
britta.sethson@minmail.net

SPHK:s RASKLUBB FÖR SAMOJED INBJUDER TILL 
SAMOJEDERNAS VINTERTRÄFF  14 – 20 FEBRUARI 2008

OFFICIELL UTSTÄLLNING FREDAGEN DEN 15 FEBRUARI
(Endast samojeder)

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal       
DOMARE: Freddie Klindrup

ANMÄLAN: Endast skriflig anmälan sändes till 
Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73
e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com  Anmälan via email. Kontrollera att 
bekräftelse kommer inom 3 dagar, annars ring Fredrik

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån 125 kr
Junior-, bruks-, unghunds- och öppenklass 250 kr
Championklass 250 kr
Veteranklass 8 – 10 år 180 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 100 kr/hund

SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAG: 2008-01-05 efteranmälan i 
mån av plats tom.  2008-01-14 mot en extra avgift på 100 kronor / hund. (Obs! 
Gäller utställningen)
POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHK:s rasklubb för samojed
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska medtagas      
till utställningen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

Ni som har vandringspriserna till utställningen, kom ihåg att ta med dessa.. 

STUGBOKNING sker direkt till stugbyn på telefon: 0258-107 00, så hjälper de 
till så gott de kan. Då det är lite svårt med boende så därför önskar vi att ni bor 
ihop så mycket som möjligt, så fler får bo på området.

GEMENSAM MIDDAG: På lördag kväll blir det gemensam middag direkt efter 
årsmötet.. 
Anmälan till middagen till Britta Sethson på telefon 090- 133 853 
eller via mail på: britta.sethson@minmail.net  senast den: 1/2-08
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NORDISKT SAMOJEDMÄSTERSKAP I DRAG 
16 – 17  FEBRUARI 2008

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal, ca 4 mil norr om Orsa. 
OBS! För mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en 
klass slås klasser ihop.

LÖRDAG:  SÖNDAG:
Slädhundstil 4-spann ca 10 km Slädhundstil 4-spann ca 10 km
Slädhundstil 6-spann ca 10 km Slädhundstil 6-spann ca 10 km
1-spann pulkastil herr ca 10 km 1-spann pulkastil herr ca 10 km
1-spann pulkastil dam ca 10 km 1-spann pulkastil dam ca 10 km
Öppenklass pulkastil herr ca 10 km Öppenklass pulkastil herr ca 10km
Öppenklass pulkastil dam ca 10 km Öppenklass pulkastil dam ca 10km 
Linkörning herr och dam ca 10 km Rekryteringsklass och Juniorklass

Slädhundstil och pulkastil är en 2-dagarstävling där segraren utses på söndagen. 
Helgens tävling är samtidigt ett provtagningstillfälle för polarhundsprov 2. På lör-, 
sön-, mån-, tis- och onsdag finns det möjlighet att avlägga Polarhundtest A.
Tisdag och onsdag, 19 – 20  februari: Tillfälle att avlägga Polarhundtest B, 
2x30km. 

Linkörning, rekryteringklass och juniorklass är inofficiell. Rekryteringsklassen är 
öppen för dig som aldrig kört rekryteringsklass eller tävlat tidigare.

STARTAVGIFT: Pulkastil NM 350 kr (2-dagarstävling)
 Slädhundstil NM 350 kr (2-dagarstävling)
 Rekryterings klass  50 kr (inofficiell)
 Linkörning  100 kr(inofficiell)
 Juniorer Gratis
 Polarhundtest  A 100 kr (per dag och hund)
 Polarhundtest B 250 kr (2-dagarstest 19-20/2)

ANMÄLAN: Endast skriftlig anmälan sändes till Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 
585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73   e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com 

SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAGDAG: 2008-02-01 (Obs! gäller 
dragtävling) Anmälan är bindande. Efteranmälan kan tas emot, men endast i då 
befintliga klasser och mot en extra avgift av 100kr.
POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHK:s rasklubb för samojed.
ESDRAS:s regler, översatt till svenska gäller. Förarlicens och medlemskap i SKK 
eller SPHK krävs (eller motsvarande utländsk organisation).

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska medtagas 
till dragtävlingen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

Ni som har vandringspriserna till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa.. 
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Arbetshelg i Sorunda
I mitten av juli träffades styrelsen i Sorunda för att planera och diskutera verksamheten 
i klubben. Det var en verkligt bra träff och vi som var där, Britta, Anneli, Håkan och 
Linda, var mycket nöjda efteråt eftersom vi hade kunnat diskutera i lugn och ro så 
många frågor. Vilken skillnad mot ett telefonmöte när man inte ser de andra och när 
linjerna bryts mitt i en intressant diskussion. 

De viktigaste punkterna var 
* Diskussionen med SSR, SPHK och SKK om ett samgående mellan SPHK och SSR,
* Första grovplaneringen av samojedveckan i Furudal
* Första diskussionen om utvärdering av RAS

På lördag eftermiddag kom Louise, Anna och Eva från SSR och Sara Nordin från 
Föreningskommitten i SKK samt Per Agefelt. Vi satt flera timmar på en solig veranda 
och pratade om hur bra det skulle vara om vi kunde hitta en strategi för en lyckad 
sammanslagning av de båda klubbarna till en enda rasklubb för samojedhundar. Vi 
kom överens om en del i alla fall: SSR inbjuds att ta på sig att arrangera aktiviteter i 
Furudal som exempelvis viltspår och även att vara mer aktiva under Furudalsveckan 
som funktionärer. Att arbeta tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra. 
Ordföringarna i de båda klubbarna kom överens om att skriva en visa att framföra 
tillsammans på middagen efter årsmötet. Det vill ni väl inte missa kan jag tro. Diskus-
sionen fortsätter om formerna för ett framtida samgående. Det kan ta tid och det kan 
gå snabbt. Viktigt är att diskussionen fortsätter och ett nytt möte är därför planerat till 
slutet av september. Vi får se var vi står till nästa årsmöte då vi ska rapportera av.

Den viktiga grovplaneringen av Samojedveckan i Furudal inleddes också. Vem ska 
ansvara för vad och när ska vi ha den eller den aktiviteten?? Det är den viktigaste 
händelsen på året i rasklubben och vi vill ju alla att det ska fungera bra. Vi gjorde ett 
preliminärt schema för de fasta aktiviteterna där det också gavs utrymme för nya aktivi-
teter. Samojeden är ju en mycket allsidig hund och det vore roligt om våra medlemmar 
kunde prova på lite av varje under Samojedveckan. Draget känns för de flesta ändå 
som det absolut viktigaste eftersom det är då man verkligen testar hundens förmåga 
att arbeta, men annat är också intressant. I aktiviteter som agility, lydnad och viltspår 
utvecklas ju samspelet mellan ägare och hund och det är ju alltid betydelsefullt.

Vi har nu fått underlag för utvärdering av RAS. Det var ett jättearbete att ta fram, 
tack Annica som drog det tyngsta lasset då, och det är ett stort arbete att utvärdera. 
Vi behöver information från försäkringsbolagen om alla sjukdomar som vår ras 
drabbas av men också specifikt hd-statistik och ögonlysningsstatistiken. Det här hål-
ler vi på med för fullt och all statistik som finns tillgänglig ska ut som underlag till 
uppfödarträffarna i höst men i vart fall till Furudal då det kommer att presenteras på 
årsmötet. I styrelsen vill vi uppmana så många som möjligt att vara med på träffarna 
för att diskutera. Kan ni inte resa till mötet så försök att vara med via telefon. Till 
höstens uppfödarträffar kommer samtliga kennlar på uppfödarlistan att få en kallelse 
via posten. Materialet kommer också att finnas tillgängligt på hemsidan.  

Britta Sethson, ordf

Angående regler och rekommendationer och allt annat…….
Vi har i styrelsen haft en turbulent tid sedan vi på kennelklubbens anmodan införde regler 
och rekommendationer i rasklubben för lite väl ett år sedan. Det som verkade enkelt 
var i själva verket inte så lätt. Rasklubbens regler är ganska milda i en internationell 
jämförelse men ändå blev det så svårt. Frågorna och ifrågasättandena är många: Måste 
man följa rasklubbens rekommendationer för att få valphänvisning via hemsidan eller 
om man ska stå med på uppfödarlistan. Det är ju bara rekommendationer och inte 
regler tycker några. Jag följer ju Svenska Kennelklubbens regler säger en annan. Jag 
vill därför påminna om vad som står i Svenska Kennelklubbens grundregler som gäller 
för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer

§2. Avelsetik

Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs 
avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser 
och rasspecifika avelsstrategi.

Därefter följer att antal punkter  2:1 till 2:6

SKK ger oss alltså stöd på papperet men inte i praktiken. Vi känner i styrelsen 
att vi blivit lämnade i sticket av SKK. Vi har blivit ålagda att ta fram regler och 
rekommendationer och avelsstrategier för att främja en sund avel. Men vi måste 
själva vara den myndighet som ska försöka se till att detta efterföljs och inte bara blir 
ännu ett papper i ordförandepärmen. Därför förbereds nu en skrivelse till SKK med 
frågor runt detta. Min personliga uppfattning är att om vi i rasklubbarna beslutar om 
avelsstrategier så ska det också direkt få konsekvenser i SKKs bekämpningsprogram 
där det är relevant. Vi har därför på olika sätt försökt att få medlemmar att ta till 
sig regler och rekommendationer. Så tyckte vi att det var naturligt att de som står på 
uppfödarlistan och därmed har tillgång till valpförmedling via hemsidan skall följa 
rasklubbens beslutade avelsstrategier. Under en tid har vi använt oss av ett ”prick”-
system som i princip har inneburit att första gången som en kennel inte följer strategier 
och regler så har jag som ordförande ringt upp och resonerat med uppfödaren om 
varför då??  Sen får man ännu en chans att vara kvar med sin kennel på listan. Detta 
infördes för att vi ville ha en mjuk linje mot speciellt de nya uppfödarna så att man 
skulle få göra ett misstag utan alltför stort ståhej. 

Det har inte alls fungerat bra. Om syftet skulle vara att ha en mjuk och diskuterande 
linje så har det i stället uppfattats som en form av bestraffning. De som blivit uppringda 
har ofta känt sig kränkta. Jag har därför meddelat styrelsen att jag inte ställer upp 
på denna verksamhet längre. Ingen annan i styrelsen anmälde sig frivilligt att ta på 
sig uppdraget. Någon som är förvånad??? Det är därför oerhört viktigt att vi får en 
livlig diskussion på uppfödarmötena också om detta. Enligt SKKs grundregler ska en 
uppfödare vara väl förtrogen med specifika avelsstrategierna och då anser nog jag att 
det ska göra en skillnad om man inte följer dem.

Britta Sethson ordförande
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Rasspecial för Samojed
Hundsport nr 5 2008 kommer att vara Rasspecial för Samojed. Vi planerar för en 
helsidesannons från SPHK och vill att så många som möjligt av våra medlemmar 
annonserar ut sin uppfödning eller sina ev avelshanar där.  På så vis blir det billigare 
för alla, samtidigt som vi syns mera.

Nu vill vi undersöka vilket intresse som finns för att finnas med i annonsen.

Vi har tänkt oss en annons med lite information om SPHK och rasklubben för 
samojed och sedan kommer de uppfödare som vill att få stå med. Man får då en 
rad med sitt kennelnamn, namn på innehavaren av kenneln, stad, telefonnummer 
och hemsideadress. Har man inget kennelnamn får man givetvis vara med ändå. 
Om man vill annonsera att man har en avelshane så går det också bra. 

Det också möjligt att ha en egen ruta men det blir dyrare och det är inte säkert att 
just den annonsen hamnar vid rasspecialen.

Vi kommer att tillämpa förskottsbetalning och exakt vad det kommer att kosta 
vet vi inte förrän vi vet hur många uppfödare/medlemmar som vill vara med. När 
vi vet det kommer vi att räkna ut priset och informera alla som anmält intresse. 
Betalningen skall sedan vara rasklubben tillhanda preliminärt 31 januari 2008. 
Mer information kommer i nästa polarhund och även på hemsidan.

Är ni intresserade av att vara med i denna samannonsering så vänligen meddela 
ert intresse till sekreterare Linda Almquist på tel 013- 583 73 eller på mail 
snotrollens@telia.com senast den 31/10 2007.

Välkomna att vara med i vår annonsering.
Styrelsen för samojed genom Linda

Meriteringstillfällen för samojed under vintern 2008
Är det något meriteringstillfälle ni saknar så vänligen hör av er till meriteringsansvarig 
Linda på tjararpssamojederna@hotmail.com så snart som möjligt.

Januari
	 l		 Nornäs 5-6/1 – 08  Polarhundstest A och Polarhundstest B.
	 l		 KM Mälardalen datum ej klart och vilka meriteringsmöjligheter som ges ej klart  
  då distanser ej är oss tillhanda ännu.

Februari
	 l		 Polarhundsmästerskapen Särna vecka 5, vilka meriteringsmöjligheter som ges   
  ej klart då distanser ej är oss tillhanda ännu.
	 l		 Furudal NM 16-17/2-08 Polarhundsprov 2
	 l		 Furudal 19-20/2-08 Polarhundstest B
	 l		 Furudal 16-20/2-08  Polarhundstest A ett tillfälle / dag dessa dagar kommer 
   att ges. 
Mars
	 l		 VM Åsarna 7-9/3-08 Polarhundsprov 2 för slädekipage. Ingen meritering för  
   Nordiskt pga viktreglerna.
	 l		 Fäbodraget ? 
	 l		 Polardistans  v11 Polarhundsprov 2

Norge 
	 l		 P-löpet ( Polarhundstest B) och Norsk vintersamling (Polarhundstest A ) men vet  
  inte datum för dessa ännu.

Övrigt
	 l		 Eventuellt kommer något / några mer Polarhundstest A att köras men inga datum  
  eller platser är klara för det ännu.
	 l		 Eventuellt en tävling i ÖN regi men vi vet inget om distanser mm ännu därav vet  
  vi inget gällande meriteringen där.

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

Åsa Lundberg går i mål med 
Caraganas Chili som i och med 
denna tur i Särna fick sitt polar-

hundschampionat.

Foto: Eva Lundberg
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Doping - Djurskydd och fusk

En hund som är skadad eller sjuk ska inte tränas eller tävlas, och det ska inte vara 
tillåtet att kunna dölja detta på olika sätt. 
   Därför finns ett nationellt dopingreglemente som är gemensamt för all hundsport, 
och doping är ett regelbrott och betraktas som fusk.

När det gäller doping av djur är det hästsporten och främst trav- och galoppsporten 
som varit mer utsatt än ridsporten och hundsporten. Trav- och galoppsporten tar varje 
år över 3 000 dopingprov och ridsporten ca 300.     
   Hundsporten har hittills tagit ett fåtal prov varje år. Ett syfte med dopingprov är att med 
stickprovskontroller se till att karenstider för medicinering hålls, så att hundar som 
varit skadade eller sjuka inte startar för tidigt. Fusk och brott mot djurskyddet blir det 
om man, med en substans eller en viss metod, tillför hunden något för att dölja smärta, 
höja prestationsförmågan och uthålligheten eller dämpa något oönskat beteende.
   Det är Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och Djurskyddsmyndighetens (från 
den 1 juli Jordbruksverkets) föreskrifter som är grunden för ett dopingreglemente när 
det gäller djur. En viktig grundregel är att lagar och förordningar samt föreskrifter om 
doping gäller dygnet runt och både för djur som tränas för eller deltar i tävling. Många 
tror att dopingbestämmelserna bara gäller under tävling men så är det inte. 

Nationellt dopingreglemente för hund finns att köpa hos SKK eller hämta hem från SKK:s 
hemsida. Det är gemensamt för hela hundsporten och gäller för SKK, SBK, Svenska Drag- 
hundsportförbundet, SDFS, och Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund, 
SHCF. (Draghundsportförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet, varför deras 
dopingreglemente och regelverk också gäller.) Det är viktigt att alla som tävlar med 
hund har läst och känner till det som står i Nationellt dopingreglemente för hund. 
   När det gäller hanteringen av dopingärenden, rutiner och även regelverk kan det 
skilja något mellan SKK, SDFS och SHCF. Listan över otillåtna substanser är dock ge-
mensam. För de som deltar i internationella tävlingar gäller det att också känna till det 
internationella regelverket för doping som kan skilja sig från det svenska nationella. 
   Det är arrangören av en tävling eller ett prov som bestämmer om och när doping-
prov ska tas. Brukshundsklubbar, distrikt eller SBK/SKK centralt kan också beordra 
att dopingprov ska tas vid ett prov eller tävling. Den som beslutar om dopingprov 
ska också bekosta provet. Provtagare som genomför en dopingkontroll ska vara 
förordnad av organisationen. En tjänstgörande veterinär kan också besluta om och 
utföra provtagning. 
   I första hand vill man ha ett urinprov, men om detta inte går inom rimlig tid (kan 
vara timmar) tar man blodprov. I vissa fall tar man även hår- och nosprov. Det är sedan 
det analyserande labbet som avgör om man vill använda urin eller blod för analys när 
båda finns tillgängliga (t.ex. om urinmängden är för liten). 

   Provet fördelas vid provtagningen på ett A-prov och ett B-prov som båda skickas till 
analys. Protokollet i samband med provtagning ska skrivas under av den som ansva-
rar för hunden och innebär att man godkänner hur provtagningen gått till. A-provet 
analyseras av SVA i Uppsala. Om det är positivt skickas B-provet direkt till ett labb 
utomlands för verifiering av funnen substans.
   Den Nationella Dopingkommissionen är en expertgrupp från SKK, SDSF och SHCF. 
Dess enda uppgift är att bedöma om ett analyssvar ska betraktas som doping, otill-
börlig påverkan eller inte. 
  
Om kommissionen bedömer att det är doping och det gäller SKK eller SBK, t.ex. 
lydnad utställning, agility eller bruksprov, lämnas fallet över för utredning till SKK:
s dopingkommitté. Därefter sker prövning av SKK:s styrelse som beslutar om vidare 
åtgärder. Det disciplinära ansvaret och den påföljd eller straff som döms ut, prövas 
sedan i vissa fall av SKK:s Disciplinnämnd. Inget dopingfall har hittills skickats vidare 
från styrelsen till SKKs disciplinnämnd för behandling. 
   Vid ett positivt dopingprov har hund och förare startförbud på alla tävlingar och 
utställningar under hela utredningstiden. Att utreda ett dopingärende inom SKK tar 
ofta 3 - 6 månader. 
   Det har bara varit tre dopingfall på svenska hundar de senaste åren. I samtliga fall har 
brottet mot dopingbestämmelserna bedömts som s.k. misstagsdoping. Så var det också 
med det senaste fallet på SM för Försvarsmaktshundar, där en bit av en chokladmuffins 
ställde till det. Domen innebar endast strykning av hundens resultat i tävlingen.
   De straff och konsekvenser som kan bli aktuella vid ett positivt dopingprov är - 
strykning av resultat, avstängning mellan 3 och 24 månader, samt skyldighet att betala 
kostnaderna för provet och utredningen dock högst 10 000 SEK. Det kan även bli 
frågan om polisanmälan för misstänkt brott mot djurskyddslagen. 
   Ansvarig för hunden är den som fört hunden vid tillfället då provtagning sker. Vid 
utställning är det däremot den medlem som anmält hunden som är ansvarig. 
   I ett dopingärende är det viktigt att man förstår skillnaden på ansvar och skuld för ett 
dopingbrott. Ägaren eller föraren har alltid ett ansvar för att hunden under träning och 
tävling inte är påverkad av otillåtna substanser eller metoder. Det innebär inte nödvän-
digtvis att samma person är direkt skyldig till doping. Frågan om hur mycket skuld en 
person har eller ska ta på sig i ett dopingärende är inte alltid så lätt att avgöra.
   Om en person medvetet tillfört hunden något för att höja prestationsförmågan är 
nog skulden enkel. Men vem har skulden för en hund som i skogen slickat på eller 
ätit något som innehåller ett dopingklassat ämne. Den där chokladbiten som treåriga 
dottern tappat i köket eller - ve och fasa - en tappad huvudvärkstablett?
   Att träna och tävla en hund kräver egentligen att den ansvariga för hunden har en 
fullständig och omfattande kontroll på vad som händer med hunden dygnet runt för 
att undvika brott mot dopingbestämmelserna. En praktiskt omöjlig uppgift om hun-
den ska få vara hund och familjemedlem. Men det gäller att hela tiden ha full koll på 
dopingreglerna och veta vilka konsekvenser som kan uppstå i olika situationer. 
   Många gånger tänker man kanske inte på att något man gör med sin hund kan vara 
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doping. En handbollspelare dömdes till ett års avstängning för att ha använt ett medel 
mot håravfall. Har du full koll på att ditt hundschampo, hundfoder eller hundgodis 
inte innehåller något som klassas som dopingmedel?
   Det är själva förekomsten av en otillåten substans som räknas och inte vilken faktisk 
effekt substansen eller metoden haft. Mängden av en otillåten substans är i vissa fall 
heller inte intressant. En del ämnen är totalförbjudna och saknar således karenstid. 
Dessa är t.ex. alkohol, narkotikaklassade preparat och substanser med anabol (upp-
byggande) effekt. 
   Självklart är det så att ett läkemedel eller en behandling får användas för ett djur 
som behöver detta. Därför finns karenstider för substanser och läkemedel. Alla typer 
av medicin och läkemedel är klassificerade med koder i ett register - ATC, Anatomical 
Therapeutical Chemical classification system. Här finns huvudgrupper och undergrup-
per som fått en viss karenstid. 
   För hund finns det fyra karenstider - 7 dygn, 14 dygn, 28 dygn och 6 månader. Ka-
renstiden anger den tid man ansett att substansen inte längre har någon effekt räknat 
från dagen efter den dag man slutat att ge medicinen, samt för den tid som anses rimlig 
för att hunden ska ha tillfrisknat. I dopingreglementet finns endast en förkortad lista 
över läkemedel/substanser. För att veta karenstiden för ett visst läkemedel eller medi-
cinsk substans bör man rådfråga en veterinär som med hjälp av boken ”Fass Vet”, 
som innehåller ATC-koderna, och dopingreglementet kan ge besked. 
   När det gäller naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel är karenstiden för 
hund alltid minst 14 dygn. Dessa medel kan dock innehålla substanser med längre 
karenstider eller otillåtna substanser, så det gäller att se upp. 
  Det är inte bara otillåtna substanser utan även otillåtna metoder som räknas som do-
ping. Exempel på metoder som räknas till doping är alternativa behandlingsmetoder 
som TNS (Transkutan Nervstimulering) laser, ultraljud, akupunktur och kiropraktik. 
Karenstiden är minst 7 dygn efter avslutad behandling. Effekten av behandlingen 
måste också ha försvunnit helt. Bloddoping är förbjuden. Färgning eller någon annan 
påverkan av päls, hud eller nos är också förbjudet och räknas som doping. Detta gäller 
alla tävlingar och det är alltså förbjudet även i t.ex. agility, freestyle eller spår.
   Att veta vilka produkter, substanser och ämnen som är dopingklassade är svårt 
om man inte kan använda ATC-koderna. En massa vanliga produkter som kaffe, 
te, choklad, bröd med vallmofrön, godis och diskmedel är bara några exempel som 
innehåller förbjudna ämnen vid en dopingkontroll. Diskmedel kan t.ex. innehålla 
alkoholer som är totalförbjudet.
   Även produkter som används utvärtes kan tränga genom huden och ge utslag. Spe-
ciellt gäller detta olika typer av liniment där man måste vara extra noggrann. Smärt-
stillande salvor och medel som använts enbart på en person har oavsiktligt smittat 
huden genom händerna och gett utslag hos häst vid en senare dopingtest. Detta kan 
ske även på hund.
   Se alltså upp med vad du ger hunden, och hur och med vad du behandlar din hund 
när den tränar och tävlar.

Alaskan malamuten Trap Line Cougar Izo i Jämtlandsfjällen.
Foto & ägare: Annika Nilsson, Sollefteå

Vitim Frossa tar en paus vid Grövelsjön.  Foto: Kerstin Warbäck
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Hej medlemmar!
Tiden går fort och vips så var sommaren slut. En länge tid har det varit kalla dagar 
och därmed perfekt träningsväder för hundarna. Själv älskar jag hösten och att bara 
få vara ute i den friska härliga luften, se alla vackra färger utomhus och att man kan 
börja träna hundarna ordentligt igen ger massor av energi!
Under sommaren har klubben varit aktiv på flera ställen, välbesökt monter på Fäviken, 
värd för SPHK:s arbetshelg och årets ungdomsläger är några saker vi hunnit med under 
juli och augusti. Vad jag har förstått på ansvariga på ungdomslägret så var det ett stort 
antal deltagare och lägret blev mycket lyckat! Truppen som anordnade detta har gjort 
ett jättejobb och ska ha en stor eloge, tack Caroline, Inger, Tina, Christina m.flera!

En ny säsong är här och vi ser framåt:
- För det första om du inte löst licens ännu är det hög tid att göra det! Info hittar 

du på hemsidan.
- Draghundsseminarium i Kiruna 6-7/10. Mer info på: www.kshk.se 
- Medlemsträff med spårröjning i Lillholmsjö 13/10, mer info på annan plats i 

tidningen.
- Draghundsportförbundets årsstämma i Östersund 27-28/10, värd: NN
- Luciaträff med träning i Lillholmsjö 8-9/12, arr. JFSHK 
 (mer info på www.jfshk.se) 
- NN KM/Öppen tävling & årsmöte i Lillholmsjö 12-13/1 -08. Mer info kommer 

på hemsidan.
- WSA-VM v.10 -08 i Åsarna. Mer info på www.polarhundsvm.se 
- Beaver Trap Trail 29-31/3 -08

Vill du ta Grönt kort? NN kommer ej att arr. några kurser denna säsong, däremot kan 
du ta det genom Jämtlands fjällens slädhundklubb. Se mer info på deras hemsida.

Till NN: styrelse inför nästa år sökes nya eldsjälar som brinner för vår sport och som 
vill göra en insats. Ta kontakt med valberedningen om du är intresserad.
Ny webmaster sökes – ta kontakt med valberedningen eller Pernilla på 070-244 79 92!

Önskar er alla en härlig tid framöver med era hundar. Hoppas vi ses i spåren!

Styrelsen NN genom Pernilla

NN MEDLEMSTRÄFF I LILLHOLMSJÖ!
Varmt välkommen till NN medlemsträff i Lillholmsjö lördagen den 13/10!

Detta år har vi tänkt att ägna dagen till att träffas och tillsammans röja tränings/
tävlingsspåren i Lillholmsjö. Vi träffas kl.9,00 på morgonen på stora parkeringen. 
Vi beräknar att jobba på i några timmar med paus för fika/lunch (medtag eget) 
fram till ca 14-15 (beror på hur många vi är och hur mycket som ”måste” göras. 
Därefter äter vi en tidig middag tillsammans inne på Gästgiveriet. NN bjuder alla 
som hjälper till under dagen!

Vi hoppas förstås på att få se både nya och gamla ansikten och dagen är ett mycket 
bra tillfälle att få stifta nya bekantskaper, prata hund och ”knyta band” till andra 
hundförare. Till dig som ännu inte varit ute på spåren i Lillholmsjö är det ju också 
ett perfekt tillfälle att ”reka” spåren! 

Möjlighet att ta med hundarna och ha dem på stake-out eller liknande finns.

Tag gärna med: röjsåg, yxa, såg om du har det, annars finns att låna.

Eftersom vi bjuder på middag vill vi gärna veta ungefär hur många som kommer, 
anmälan sker därför till Pernilla på tel. 070-2447992 eller mail: pernillapersson@
vintervisa.com senast den 5/10. Samarr. med JFSHK.

Ta med familjen & kom, hoppas vi ses!

UNGDOMSLÄGER
2 - 5 JANUARI 2008

Nedre Norra inbjuder SPHKs ungdomar mellan 12 och 17 år till ungdomslä-
ger. Yngre ungdomar är välkomna i vuxet sällskap!

Lägret kommer att hållas på Åsarnas Skicenter. 

Det kommer att vara både teori och praktik, egna hundar välkomna. 
Kostnad för: 500 kr vilket inkluderar logi och mat.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 2 december.

Anmälningsblankett och mer info finns på Nedre Norras hemsida 
www.nedrenorra/sphk.se 

Har du inte tillgång till dator ring Emelie Henriksson

Anmälan och info: Emelie Henriksson, Tvåtjärn 12, 917 91 Dorotea
0942-211 00, 073-038 83 21, mail: baver_hydda@hotmail.com
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ut på. Att lära känna nya människor som 
gillar samma saker som en själv. 
En uppvisning av lydnad/agility/freestyle 
fanns med på fredagsschemat. Otroligt 
duktiga hundar satte fart på gräsmattan 
och dansade med sina mattar eller hop-
pade över hinder med en himla fart. Jag 
själv vart väldigt imponerad av en sibe-
rian husky som visade vad hon kunde 
på agilitybanan. Helt ointresserad av 
allt annat och alla andra hundar runt 
omkring och hade ögon bara för matte 
Helene Lindquist.
Filmvisningarna på kvällarna hoppade 
en del gärna över för att istället lära 
känna varandra och bara umgås. En del 
passade på att gå och bada (vissa frivil-
ligt och vissa mindre frivilligt ) Självklart 
fanns det en del bus, speciellt mellan kil-
lar och tjejer, men hur ska man kunna 
visa att man gillar varandra om inte med 
bus.
Vi som var med tackar Åsarnas Skicenter 
för den otroligt goda maten hela helgen. 
Frukosten var mycket lyxig med stor 
valmöjlighet och alla kunde hitta något 
de tyckte om och lunchen och middagen 
vällagat och väldigt gott.
Hemresan med mina två tjejer och en 
kompis till dem var mycket lugn. Alla tre 
sov så gott i bilen, helt utmattade efter 
helgen. Utmattade men otroligt nöjda. 
Ett klagomål har jag dock hört från 
flera av deltagarna. LÄGRET VAR FÖR 
KORT !!!
Kan man få bättre betyg? Jag tror inte 
det och många ser redan fram emot näs-
ta läger eller träff eller tävling där de kan 
träffas igen. 

//Mia

I år hade Nedre Norras distrikt äran att 
hålla Rikslägret för våra blivande stjär-
nor. Drygt 40 förväntansfulla ungdomar 
från HELA vårt avlånga land var på 
plats torsdagen den 16 augusti på Åsar-
nas Skicenter där lägret hölls. Efter väl-
komsttalet blev alla inackorderade i sina 
rum på vandrarhemmet. 
Helgens program var noga planerad av 
bl.a. Caroline Hoffman Jönsson för att 
tillgodose våra ungdomars behov. Det 
fanns ju allt mellan helt nybörjare inom 
sporten och mycket rutinerade ungdo-
mar. Att tillägga här är väl att Rikslägret 
är för ALLA dragintresserade ungdomar. 
Man är välkommen oavsett ras på hund 
(eller kanske inte ens har en hund ännu).  
Två obligatoriska träningspass och två 
föreläsningar var inplanerade varje dag. 
Träningspassen var anpassade efter 
ungdomarnas kondition och innehöll 
bl.a orientering, jogging/löpning, rull-
skidor och stavgång och leddes av bla 
annat Thomas Wassberg som ungarna 
beundrade väldigt, speciellt efter att ha 
sett hans staty och fick se alla medaljer 
han har lyckats ta. Föreläsningarna var 
mycket nyttiga och lärde ungdomarna 
hur och vad man ska äta och vad de ska 
tänka på som unga när det gäller träning 
och deras fortfarande växande kroppar. 
Torsdagskvällen inleddes med lekar, 
mest för att ungdomarna skulle kunna 
lära känna varandra. Det var  kul att se 
hur fort de släppte sina hämningar och 
gav sig in i leken. Ungdomar som inte 
alls kände varande innan umgicks som 
om de hade varit kompisar hela livet. Jag 
känner lite grann att det är det läger går 

Samojeden på rasparad
Foto: Mia Karacs

Samling vid Wassberg-statyn
Foto: Caroline Hoffman Jönsson

Välbehövd vattenpaus
Foto: Caroline Hoffman Jönsson

Rullskidsgänget Foto: Mia Karacs

Agility Foto: Mia Karacs

Det var skönt att bara umgås
Foto: Caroline Hoffman Jönsson
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Hej Alla!
Vädret är föränderligt och livet likaså det vet vi, av och till blir vi påminda om hur. 
Allan Karlsson gick bort i somras efter en kort tids sjukdom. Allan var en profil i vårt 
distrikt, han hade ordföranderollen i flera år, han var tävlingsdomare och han brann 
för ungdomsverksamhet. Allan lade grunden för ungdomsverksamheten i vårt distrikt 
och vi skall göra vårt bästa för att förvalta den. 

Synva vår sekreterare, Mats vår ungdomsansvarig och jag var på  SPHKs  arbetshelg 
i mitten på augusti, det var mycket matnyttigt som diskuterades. Nytt för oss i 
distriktet är att vårt verksamhetsår kommer att bli enligt ett kalenderår dvs.1januari 
– 31 december from i år. Detta ärade medlemmar innebär att from. 2008 kommer 
ÅRSMÖTET att hållas någon gång mellan vecka 12-14, mars/april, eftersom distriktens 
årsmöte skall hållas senast sex veckor innan SPHK har sitt årsmöte, dessutom är det vårt 
distrikt som arrangerar SPHK’s årsmöte 2008. Samma helg samlades eldsjälar i Särna 
för att förbereda POLARDISTANS 2008. Det arbetades både med praktiska moment 
och teoretiska genomgångar. Jag kan åxå tillägga att på Sphk’s arbetshelg diskuterades 
polardistans öppen för alla eller endast för renrasiga polarhundar. Rasklubbarna och 
distrikten var eniga i att behålla polardistans i dess nuvarande form dvs. endast öppen 
för renrasiga polarhundar.
Just nu står vi inför den stora höstträffen (glöm inte reflexvästen, skymmingen kommer 
fort)  (läs 7,8-9 sept) som numer hålls i Skara, med rekordmånga anmälda utställare. 
Vi tror att det är mer än utställningen som lockar folk, vi har fler aktiviteter att välja 
på i underhållande och förnöjsamt syfte. Oavsett hur stor eller liten tillställningen är 
upplever jag att det är ännu ett bevis på att:

Ingen kan Allt
Alla kan Något 
Tillsammans kan vi mycket

Vi ses o höres Marie

Skära Suggor!

Jag är så stolt över era fantastiska 
insatser i årets Suggarunda. Vi gjorde 
det! Uppfyllde alla våra målsättningar; 
slog (för första gången) deltagarantalet i 
hurtbulleklassen med god marginal och 
med en tid långt över det uppsatta målet 
på 1 timme. Sluttiden blev den fantas-
tiska: 1 tim och 6 min, officiell tid (enligt 
min suggaklocka var det dock 1 tim och 
7 min, skit samma det bjuder vi på!)
Träningsprogrammet som ni så slaviskt 
följt, i kombination med de relativt täta 
vätskekontrollerna, gjorde susen. Vi är 
bara bäst helt enkelt!
Jag tror att arrangörerna nog lägger 
ner svinrundan (hurtbulleklasserna) till 
nästa år. Så få deltagare och dessutom 
verkar dom inte ha någon rekrytering 
alls, inte en enda i juniorklassen, hur 
skall det gå för dom stackarna?
Suggastyrelsen hade till årets runda be-
slutat att utse en hedersmedlem, juryn 
var enhällig i sitt beslut och tilldelade 
den förtjänstfulla titeln till Rose-Marie 
Eklund som fick mottaga en mycket 
exklusiv handgjord medalj direkt ur Fru 
Ordförande Nörse Sugga Maries hand.
För övrigt var det ju en del andra mindre 
betydelsefulla aktiviteter på Simmatorp, 
ja ni vet det där vanliga med utställ-
ning och vagnsrace, men det tycker 
jag faktiskt att respektive ansvarig kan 
redogöra för, jag har ju nog med mitt, 
som Harrys stia till exempel. Harry själv 
kunde ju inte närvara utan hade skickat 
sin hustru RäddningSugga Merja att 
sköta ruljansen. Trots att hon verkligen 
gjorde sitt absolut yttersta så är det bara 
att konstatera att hon tyvärr inte har 
samma attraktionskraft på bargästerna 
som Harry. Så det blir väl att stian också 

läggs ner till nästa år (endast suggorna 
består)!
Vädret var en smula omväxlande. När 
det var sol var det varmt, när det inte var 
sol var det kallt och där i mellan kom det 
en liten skur, eller om det var två.
Ni vet ju att det varje år lottas ut en 
väldigt fin och dyrbar cykel och vem 
tror ni vann den i år? Gissa femton 
gånger………Rätt svar är: ChefsSugga 
Anki. De avundsjuka muttrade natur-
ligtvis om fusk och liknande men alla 
vet ju att Suggor inte fuskar!
Så ni förstår att jag är mer än nöjd med 
helgen, det är underbart att vara Chef 
för såna fina arbetsvilliga Suggor som 
ni.
Nu skall ni vila er, njuta av vår gemen-
samma framgång och lugnt invänta 
nästa års träningsprogram. 

Soggilo på er alla!
ChefsSugga Anki

Efterlysning
Västra  distriktet söker folk som  kan 
vara behjälplig i montern på My Dog 
utställningen i Göteborg 3-6 jan 2008  
från torsdag - söndag kl 9-5.

Känner du dig manad att stå i 
montern någon av dagarna eller 
ett par timmar någon dag så är du 
väldigt välkommen att anmäla ditt 
intresse. 

Anmäla intresse till Matz Thuresson 
tel 031-44 46 46
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20 år efter hans inträde i polarhundsvärlden lämnade han denna värld!Allan skaffade sin första siberian husky 1987, en tik vid namn Trine. Det blev upptakten till ett aktivt polarhundsliv.Han har så länge jag känt honom varit en engagerad människa, med intresse för så många olika saker i samhället. Våra vägar korsades 1995, när jag ville komma i kontakt med andra polarhundsägare, eftersom jag året innan köpt Stella, min första vovve.
Vi började träna ihop och han hjälpte oss nybörjare (mig och Catarina Södersten) med att komma igång. Allan ställde alltid upp med tips och handfasta råd.
Under den här tiden tävlade han en del, eftersom han hade flera unga duktiga hundar. Hans hjärta bankade mest för medeldistans, vilket passade honom och hans hundar utmärkt.
Han var under flera år ordförande i Västra distriktet och en väldigt drivande kraft i klubben. Ungdomarna låg honom också varmt om hjärtat!Hans initiativ till ungdomsträffarna kom 1999, då i liten skala, lite trevande skulle man kunna säga. 
Detta växte sedan och blev ett fast och naturligt inslag i klubbens aktiviteter.Det var Allan som var eldsjälen bakom Långberget Open, man skulle ljuga om man påstod något annat! Han brann verkligen för denna tävlingsform!Jag skulle kunna hålla på i all evighet om alla hans bedrifter inom polarhundsvärlden, men det känns inte nödvändigt. Det han har gjort kommer att leva vidare länge än.

Jag kommer att sakna honom otroligt mycket, våra hundträningar ihop varje vecka, våra samtal om allt mellan himmel och jord! Han var en sann vän!Min dotter Ida (8 år) sa att nu är Allan tillsammans med sina älskade avlidna hundar, Trine, Troll, Tessa, Nalle och Tina.Jag tror att det är så… 
Våra tankar är hos Anne och hans barn och barnbarn.Tack Allan för allt du gett oss!!!Vi ses igen!   /Ulrika

Till minne av Allan Carlsson

Kul  att lära känna dig Allan. Det har varit  kul på alla våra träffar. 
Kommer att sakna dig. Kram Elvira 12 år 

Ett av mina första minnen av Allan var vid en av våra träffar i Tiveden 
då Allan hade förslag på polarhundsträff i Ranebo. Det blev tyvärr inte 
tillfälle att åka upp den gången, men några år därefter blev Allan vald 
till ordförande i Västra och därefter började ett närmare och långvarigt 
samarbete med honom. Allan hade många bra idéer och satte igång många 
olika träffar genom åren. Han hade förmåga att ordna olika träffar runt 
hela distriktet. Allan var också en av drivkrafterna bakom alla härliga 
vinterträffar i Långberget. Träffarna i Ranebo var ett annat exempel på 
lyckade medlemsmöten.
En annan förnämlig sak var Allans start av ungdomsträffarna. Det var 
något  som Allan verkligen kände för. Han ordnade också så att klubben 
fick in olika bidrag för dessa träffar.
Tack Allan för allt du gjort för SPKH Västra och tack även Anne för att du 
stöttat Allan genom åren. // Kjell 

Fick idag reda på att Allan gått bort. Jag kommer att sakna honom nåt 

enormt och våra samtal vid telefon likaså på olika träffar. Lärde känna 

Allan 1996-97 då jag ringde honom om råd då jag precis skaffat min första 

Grönlandshund.  Han var alltid hjälpsam och ville folk skulle trivas, han 

gjorde ingen skillnad om var nybörjare eller inte.Långberget Open som 

Allan var eldsjäl till var en av orsakerna till att mitt dragintresse verkligen 

tändes, därifrån har jag många härliga minnen. Ungdomarna likaså som 

han brann för och gjorde allt för att dom skulle  trivas och tycka att det här 

med drag är KUL för dom var framtiden sa han. Tack Allan för Ranebo, 

Lekvattnet mm. vilket Elvira mitt helg låne barn kan skriva under på. Vi 

hade skoj det var det som var meningen, inte ta det på fullt allvar utan för 

att det är Kul.Vi /jag kommer att sakna Allan och vet att han i sin himmel 

kommer att ha koll på läget. Puss o kram  Vi ses Merja Jebe  Tankarna går 

till Anne  o hans familj
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SPHK Mälardalen injuder till en föreläsning i 
Utfordring & Näringslära

En föreläsning med Anne-Marie Hammarlund kommer att  
hållas den 21 oktober 2007.

 För medlemmar i SPHK är föreläsningen gratis.
Icke medlemmar betalar 50 kronor.

Anne-Maries kompendium kostar 20 kronor för samtliga  
och betalas direkt till Anne-Marie på plats.

 Mat och kaffe betalas av var och en och intas i en restaurang 50 meter från 
föreläsningssalen.

 Plats: Bildningscentrum Jan Fridegård, aulan (gymnasieskola)
Adress: Bålsta centrum (3 km från E18 mellan Stockholm och Enköping)

Tid: 11.00 - 17.00 (lunch ca 12.30 - 13.30, kaffe ca 15.00)

 Vid Polarhundens manusstopp är exakt datum inte fastställt, men en helgdag i 
slutet av oktober siktar vi på. När Polarhunden kommer ut kommer datumet att 
finnas på Mälardalens hemsida så titta där efter datum, sista anmälningsdag och 

vägbeskrivning. Vi bjuder även in hunduppfödarföreningen och andra 
hundklubbar. Max 50 deltagare.

 
Anmälan till Helena Björk

ord@yana.se
08-540 210 51

 Välkomna!

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, jag tänkte berätta lite om mig själv den här gången. Jag är 42 år och bor med 
mina hundar ute på landet där jag har bra möjlighet att träna hundarna. Sen måste 
man ju försörja hundarna så jag jobbar heltid på Coop Forum i Fittja där arbetstiderna 
varierar. På det sättet kan jag kombinera hundarna och jobbet. Jag har även kennel 
Nikz Blues och har haft tre valpkullar. Uppfödningen är för det första till för att förnya 
mitt hundspann och få in nya krafter.
Som ni kanske har förstått så hör jag dåligt, jag har ca 20 % hörsel på vänster öra och 
65 % på höger öra men nu har jag fått nya hörapparater så att jag ska höra bra och 
slippa vara osäker när jag ska svara på frågor och vara ute på tävlingar.

Nu till styrelsearbetet för Mälardalen:
Vi i styrelsen har kommit en bit på väg. Vi har ordnat olika grupper: en för utställning, 
en för drag och en för övriga aktiviteter. En eller två ifrån styrelsen kommer att vara 
sammankallande i varje grupp. 
Vi har även haft en del träffar med aktiviteter.
Personerna som ska jobba i respektive grupp presenteras i nästa nr av polarhunden.

Ni som är medlemmar: kom med förslag och hjälp till med att ordna träffar. Det 
behöver inte kosta någonting om var och en tar med sig egen förtäring.

I skrivande stund håller jag på med planeringen för Arbogautställningen samt årsmötet. 
Det är en hel del att tänka på så att allt flyter på som det ska och även planera för 
dom tre kommande åren.

Skrivelser till styrelsen: Alla skrivelser ska till våran sekreterare Anders Larsson eller 
till mig, inte till någon annan för att allt ska gå rätt till och att Anders ska få all post 
samlad i sin pärm. Även frågor ifrån andra distrikt och rasklubbar ska till Anders.
Inget ska till mailboxen, endast foton. Är det något som ni vill ha med på hemsidan 
så kommer det att läggas ut efter att vi haft styrelsemöte.

Ni som har funderat på att köra VM i Åsarna 2008 ska kontakta mig så jag vet vilka 
förare jag ska ge förslag på.

Hälsningar Britt

Dixena, siberian husky, med 
matte och husse på fisketur

Foto: Helena Inkinen
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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

Hej alla medlemmar i södra
Jag hoppas att ni har haft en bra sommar och inte regnat bort utan att vi nu inför 
hösten och vintern kan komma igen med nya friska tag för att åter igen få en aktiv 
säsong med våra polara vänner.
Som ni ser i utskicket kommer det att vara en hel del träffa att åka till, så jag hoppas 
att det blir lika stor uppslutning i år också.
Vad beträffar kosta off snow i år så kommer denna tävling att gå som Riksmästerskap 
samt ingår i Europa cuppen. Detta gör att vi får troligen många fler startande i år så vi 
behöver många funktionärer. Alla kan hjälpa till med något. Man behöver inte känna 
att man inte kan något om tävling utan all hjälp mottas tacksamt.
Ring gärna mig eller Anne på tel: 0481-33020 så får ni mer information.
Beträffande att denna tävling går som ett RM innebär inte att ni som inte har tävlat 
förr inte kan komma och köra utan alla är lika hjärtligt välkomna till sphk södra och 
kosta off snow för en trevlig helg tillsammans.
PS efter denna säsong kommer jag att avgå som ordförande så det vore bra om alla 
tänker till och hjälper valberedningen att finna en ny ordförande till södra DS.

Ordf. Johan Grönberg

Nu har vi haft vår första kanotträff. Vi 
blev ju inte nermejlade precis , men vi 
som kom hade väldigt kul. Det blev inte  
bara paddling , det var så fina vägar o vädret 
var lite kyligare så vi körde med hundarna 
också + vi åt en hel del , alltså en lyckad 
helg . Vi som var där , skrivande Jeanette 
med min syster Eva o hennes son Fabian 
+mina malamuter Tayac o Trapline polaris 
Tumaq , Stefan o hans pappa Kjell o 
samojederna Mozart, Sarek o Vovak.

Vi ses kanske i en kanot nästa år! 
Jeanette Persson

Stefan Håkansson med Mozart 
Foto:  Jeanette Persson

Namnlöst-3   1 2007-08-25   13:27:08

Alaskan malamute-tiken Hot-Trot’s Snow-Face.
Foto: Britt Lindholm Sikström
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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 den härliga hösten här och det är dags att börja slipa 
formen inför vintern. På många håll i vårt distrikt har den gångna sommaren varit 
mer sval än varm, vilket förstås har passat våra välpälsade hundar perfekt! 

Övre Norra har under sommaren arrangerat en viltspårkurs för polarhundar under 
ledning av instruktör Carina Nordanståhl. Vi har även haft möjlighet att finslipa vår 
utställningsteknik tillsammans med vår ordförande Mats Lyngmark som arrangerade 
en handlerkurs inför Övre Norras inofficiella utställning i Luleå i augusti. Utställningen 
som dömdes av Chicki Runnqvist blev en succé med 92 anmälda hundar, varav18 
polarhundar. Resultaten från utställningen finns på hemsidan. Ett stort tack till våra 
sponsorer, funktionärer och till alla deltagare för ett trevligt arrangemang!

Vid sidan om klubbaktiviteterna berättar vi i detta nummer om Angelika Lindvall i Gälli- 
vare som tävlar i agility med sina Siberian Huskies. Agility är en sport som de allra flesta 
hundar tycker är rolig, inte minst våra arbetsvilliga polarhundar. Jag har själv deltagit i en  
agilitykurs för valpar med våra två yngsta hundar under sommaren. Oavsett om man vill  
tävla i sporten eller träna för nöjes skull, så är agility ett utmärkt sätt att öva upp balans,  
koordination och följsamhet – egenskaper som hunden har nytta av under hela livet. 

I skrivande stund planerar Övre Norra inför sin medverkan vid Kiruna Slädhundklubbs 
seminarium den 6-7 oktober.  Seminariet riktar sig till hundägare och hundförare i 
hela Skandinavien och gästas alltid av världsledande profiler inom draghundsportern. 
Platsen för mässan och föreläsningarna är Folkets Hus i centrala Kiruna där Övre 
Norra kommer att informera om den renrasiga sidan av slädhundsporten samt be-
rätta om klubbarbetet.  Seminariet är väl värt ett besök då bland andra vinnaren av 
Iditarod och Yukon Quest 2007, Lance Mackey, deltar som föreläsare. Även uppfö-
darna bakom kennelnamnet Zero, Ginger och Harris Dunlap är bokade. Dessutom 
är utrustningsmässan givetvis av intresse för alla som har polarhundar. Läs mer om 
arrangemanget på Övre Norras hemsida samt på www.kshk.se/

I och med utställningen på Örnäset i Luleå den 12 augusti avslutades årets upplaga 
av tävlingen Norrbottens Vackraste Polarhund. I det här numret får du träffa vin-
narhunden.

Trevlig höst! 
SPHK Övre Norra genom Marit Kangas, maritkangas@hotmail.com 

INTERVJU MED ANGELIKA LINDVALL SOM TILLSAMMANS MED SIN SAMBO 
DRIVER TRAPPERKOJANS KENNEL  I GÄLLIVARE

Vilka hundar tränar du agility med? Jag tränar med alla mina 12 siberian huskys och 
de är allt från 9 mån till 7 år. Dock tävlar bara officiellt med 3 av hundarna och det 
är Working Husky Gàhkko ”Àhkko”   7 år, Heidiburghs Bacardi Breezer ”Nomi”  4 
år och Nova 2 år.

Hur länge har du tränat agility och har du gått någon kurs? Jag började med agility 
hösten 2005 och gick då en nybörjarkurs.

Berätta lite om dina hundars bakgrund och linjer. Sex av hundarna har jag fött upp 
själv. Àhkko tog jag över när hon var 5 år och det var hon som fick mig att börja med 
agility då hon tävlat i sporten med sin tidigare ägare. De resterande 5 hundarna har 
jag haft från det att de var 8 – 12 veckor gamla. Mina hundar har svenska, norska, 
finska, amerikanska och österrikiska linjer i sig som bl.a. Snowtrails, Arctic Circle, 
Polar Speed, Zero och Igloo Pak m.fl.

Vilka egenskaper har dina hundar som gör dem duktiga på agility? De är lättlärda, 
lyhörda och kontaktsökande, vilket är viktigt då hunden ska fokusera och lyssna på 
vad du som förare vill och visar. Dessutom är de ju snabba, smidiga och snälla men 
det är väl de flesta sibbar.

Balansbommen kan även valpar prova på men man ska då gå bredvid som stöd så att inte hunden får 
för sig att hoppa ner. Foto: Angelika Lindvall
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Vilka fördelar/nackdelar har en Siberian Husky i sporten? De är lagom 
stora och är som sagt var snabba, smidiga och lättlärda. Det ena negativa jag kan 
komma på är väl i så fall rasens jaktinstinkt. Men en hund som tycker agility är kul 
är oftast så koncentrerad på det den gör att de inte hinner se vad som händer utanför 
planen. 

Hur tidigt kan man börja träna agility med en valp?Man kan börja vid ca 3-4 
månaders ålder men då är det ju givetvis bara korta pass på max 5 minuter och bara 
på markhinder d v s tunnlar och slalom. Först vid 12 månaders ålder kan man börja 
träna hopphinder och klätterhinder men fortfarande bara korta pass. Viktigt att komma 
ihåg är att allt som händer på en agilityplan ska vara positivt, så om hunden/valpen 
gör fel ska man ignorera och börja om.

Använder du några hjälpmedel i träningen? Jag använder godis och nu på senare tid 
även klicker och ett muggunderlägg som hunden lär sig att trampa på för på så sätt 
lättare lära sig att ta kontaktfälten på klätterhindrena.

Vilket hinder är svårast att lära in?Oftast slalom då hundarna hellre springer förbi 
pinnarna än mellan dem.
Vissa hundar har även svårt för gungbrädan och den platta tunneln.

Vilket hinder tycker hundarna är roligast? Tunnlar, A-hinder och balansbommen.

Hur ofta tränar du och tränar du även vintertid? Vi tränar 3 – 5 gånger i  veckan, varav 
1-2 gånger på hundklubben och resten hemma på tomten där vi har några hinder. 
Under vintern tränar  vi  i ett ridhus 1 gång i veckan. Vi tränar alltid bara korta pass 
på 5 – 15 minuter och då ska allt bara vara positivt, gör hunden fel är det bara att 
ignorera och ta om! 

Har ni någon målsättning inom agilityn? Det är väl att komma högre upp i klasserna 
med de tre hundar jag redan tävlar med och att förhoppningsvis komma igång och 
tävla officiellt med några fler hundar under nästa år. 

Berätta om vilka framgångar ni hittills har nått inom sporten? Áhkko är 
uppflyttad till hoppklass 2 och har 2 pinnar i agilityklass 1 vilket innebär 
att hon bara behöver 1 pinne till för att flyttas upp till agilityklass 2. 
Nomi har tagit 1 pinne i hoppklass 1.  Pinnar erhåller 15 % av startfältet i respektive 
klass, förutsatt att de har gjort nollade lopp d v s inga tids- eller hinderfel. 

Förklaring: Agilityklass = Alla hinder kan förekomma. 
 Hoppklass = bana utan klätterhinder

Tränar du dina hundar i andra sporter? Lydnad och spår på ”hobbynivå” och så 
självklart drag där  vi hoppas komma ut i tävlingsspåren under den här säsongen.  
Jag ställer även ut hundarna ibland.

Tack för intervjun och lycka till i fortsättningen!

Viltspårkurs för Polarhundar

Att polarhundar har ett stort viltintresse är ingen nyhet men vilken kapacitet har 
dom egentligen som viltspårhundar? I juni arrangerade Övre Norra en viltpårkurs i 
Överkalix under ledning av Carina Nordanståhl. Tre mattar/hussar deltog tillsammans 
med sina hundar som alla var av rasen alaskan malamute. Så här berättar deltagarna 
själva:

Marika Landfors
Jag gick viltspårkursen med min alaskan malamutehane SnowNanok som är 14 
månader.  Jag hade ingen direkt erfarenhet av viltspår före kursen, hade endast provat 
det en gång tidigare på ”skoj” med honom. Kursen gav mig jättemycket och man lärde 
sig många nya saker. 
Kursen bestod av tre träffar; Den första träffen bestod av teori och genomgång av hur 
man lägger ett viltspår, olika lösningar för att träna en hund att gå spåret, utrustning 
till hunden, olika selar och spårlinor, lagar samt information om skadat vilt. Carina 
hade i förväg lagt ut var sitt spår åt oss som vi fick gå med hundarna. 
Vid de andra två träffarna fick vi prova på att lägga egna spår och fick instruktioner 
att försvåra spåren successivt för hundarna. 
Vid varje spårtillfälle följde Carina med oss ut i skogen för att studera hur hundarna 
spårade, vilket tempo de höll osv.
Efteråt gick vi igenom hur det hade gått för alla; vad vi bör tänka på, vad som kan 
göras bättre, och vad som var bra. Vi ska träffas en gång till i höst för att se hur 
hundarnas spårarbete har utvecklats.
Idag spårar jag med båda mina alaskan malamuter. Efter kursen provade jag nämligen 
att gå ett spår med min tik Akela (3,5 år) och hon verkligen älskar det och är betydligt 
mer spårnoga än SnowNanok. Båda är nu anmälda till ett anlagsprov i höst. Jag 
försöker lägga 
1-3 spår/vecka åt dom. Det är en rolig aktivitet för hundarna. Mitt mål är att ha Akela 
på eftersök av skadat klövvilt vid trafikolyckor eller påskjutna älgar under jakten. 

Lars-Ola Lundborg 
Jag halkade in på kursen då jag läste att det fanns 1 plats kvar. Jag hade tidigare ingen 
erfarenhet av viltspår. Jag lärde mig jättemycket på kursen och tycker at viltspår är 
ett roligt sätt att träna med hunden på. 
Hunden jag deltog på kursen med är min alaskan malamutetik Nala, 1 år. Tanken är 
att jag ska fortsätta med träningen och göra ett anlagsprov med henne för att kunna 
nyttja hennes spårförmåga i eftersök på skadat klövvilt. 

Anna Sandström
Jag deltog i kursen med min alaskan malamute tik SnoCrib Qannik O´onak, ”Qannik”. 
Vi hade aldrig provat viltspår tidigare men tyckte det verkade kul. Å det var det 
också!  Vi hade tre jättetrevliga träffar i skogen samt hemma hos ledaren Carina. 
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Mellan träffarna och nu efteråt tränar vi på egen hand hemma i skogarna. Både jag 
och Qannik tycker det är jättekul. Och visst märker man att det går bättre och bättre, 
första gången gick det så sakta men efter hand har farten kommit. Vi som deltog i 
kursen har tillsammans med Carina har planerat att träffas igen till hösten för att kolla 
av hur det går. Mitt mål att göra ett anlagstest och kanske sedan kunna gå Öppet Prov 
samt att kunna spåra på ”riktigt”, och leta upp skadskjutna älgar och rådjur. Får väl 
se hur flitiga vi är och träna!

Carina Nordanståhl - Instruktör
Jag har tränat viltspår i fyra år, mitt intresse väcktes när jag provade på viltspår 
tillsammans med min labrador – hon bara älskar att spåra!
På kursen fick deltagarna gå spår på upp till ca 200m. Vi inledde med enkla raka 
spår och höjde sedan svårighetsgraden genom att lägga in vinklar och bloduppehåll. 
Hundförarna var verkligen duktiga och hanterade sina hundar på bästa sätt.
Jag har jobbat med många olika raser, bl.a. labrador, spaniel, gråhund, jämthund, 
norrbottenspets och så nu alaskan malamuter. Det går egentligen inte att peka på 
några större skillnader mellan raserna. Hundarna är alla individer som arbetar på 
olika sätt. Labbar kanske är en mer spårnoga ras men flera utav alaskan malamuterna 
på kursen var noga de med.

Något som är viktigt att tänka på när man tränar viltspår är att man ska anpassa 
spåret efter hundens förmåga, att man ska skynda långsamt i träningen och ge massor 
av beröm vid spårslut. Det är viktigt att man inte går fram för fort.

Marika Landfors med alaskan malamuten Nanok bär STOLT klöven efter en lyckad spårning.

NORRBOTTENS VACKRASTE POLARHUND 2007
Text: Marit Kangas

En intervju med Mats Lyngmark som är ägare och uppfödare av vinnarhunden i årets 
tävling.

Presentera Norrbottens Vackraste Polarhund? Det är en tvåårig siberian husky som 
heter Wolfmark Double-O-Seven och kallas för Cisco.

Berätta lite om Cisco’s bakgrund och linjer. Hans stamtavla består av en blandning 
av italienska, danska och amerikanska linjer. Linjerna är lite ovanliga, speciellt på 
faderns sida. 

Vilka är Cisco’s styrkor/bästa egenskap som utställningshund? Helheten är nog det 
jag tänker på först…sen så är det ju förstås upp till betraktaren att avgöra.

Vilken position har Cisco i spannet? Cisco går gärna långt fram eller i led när jag 
placera honom bredvid en hund  som är mer van vid kommandon. Övning ger ju 
färdighet. Förra vintern var ju rätt meningslös ur snösynpunkt så vi hoppas på många 
fler turer med släde i år.

Vilka är Ciscos styrkor som draghund? Att han är samarbetsvillig men samtidigt väldigt 
envis. Han låter inte linan bli slack. Nu när det blir än mer drag (hundantalet har stigit 
på gården) så hoppas jag att man kan hitta fler fördelar när distanserna ökar.

Bor Cisco inomhus eller utomhus? Då han är en godisätande soffhund som har som 
huvuduppgift att vara gullig så tillbringar han självklart största delen inomhus….eller 
hur nu det var ?! Skämt åsido, hundantalet ökar stadigt hemma så inomhusstunderna 
blir färre. Men alla mina hundar har möjlighet att få komma in och vara med i det 
vanliga livet, jag trivs med deras sällskap.  

Hur skapar man den perfekta utställningspälsen? Kort svar: man håller den ren!

Vilka framgångar har Cisco haft i utställningssammanhang? Det har ju gått väldigt bra 
för Cisco och det är extra roligt eftersom han kommer från min egen uppfödning. Ett 
av tillfällena jag särskilt minns var när han 15 månader gammal och mycket oväntat 
vann Best In Show i Estland! Han har hunnit samla ihop en hel del meriter under sin 
korta karriär och är  fullcertad i Norge, Sverige, Finland och Estland och har dessutom 
hämtat hem några vinnartitlar. Numera tituleras han Intuch Eech Nuch SV-07 Baltv-06 
JeuW-06 Nordjv-05 Finjv-05. En pensionsålder på 2½ år får man vara nöjd med.

Ni har väldigt bra kontakt i ringen, hur övar man upp den? Principen är den samma 
som när man övar in ”kommandon” till spannet: Tydligt ledarskap med positiv 
förstärkning.

Hur tidigt bör man börja träna en valp för att den skall bli riktigt duktigt i ringen? 
Några träningstips? Börja som med vilken hund som helst med enkel socialisering. 
Låter man aldrig hunden vara med så kommer man nog att stöta på problem längre 
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fram. När det då inte funkar i ringen brukar jag svara att det aldrig är fel på hunden, 
det är fel på handlern. Men det enklaste tipset är att ta sig tid att se och lära av dem 
DU tycker är duktiga i ringen och sedan strunta i vad andra tycker, för tycker gör de 
ju i alla fall.

Skulle Cisco nå samma framgångar i ringen om han visades av någon annan handler 
eller samarbetar han bäst med dig? Det har jag faktiskt ingen aning om. 

Vilket är det svåraste momentet på en utställning? Nu när man har hållit på ett antal 
år så vet jag inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Jag började med att visa 
hundar från familjens egen uppfödning av gråhundar då jag var 7 år, så med åren 
man har blivit lite garvad, Jag tror jag svarar ”parkeringen av bilen” .  Men för en 
som är ny i gamet och tycker att utställningar är förvirrande kan det givetvis vara 
bra att läsa på regelverket innan och t.ex. lära sig alla olika klasser, benämningar och 
indelningar och självklart alla regler så att man får en bättre överblick. På SKK:s web 
finns Utställnings & Championatbestämmelser att ladda hem. De är dessa som vi alla 
lyder under när det gäller utställning. 

Övre Norra önskar Mats och Cisco fortsatta framgångar i ringen och i träningsspåret!

Årets vinnare i tävlingen Norrbottens Vackraste 
Polarhund är Nuch Eech Sv-07 Eurjw-06 Baltw-
06 Finjv-05 Nordjv-05 Wolfmark Double-O-
Seven, även kallad Cisco. Uppfödare, ägare och 
handler är Mats Lyngmark från Luleå.  Bilden är 
från Svensk vinnarutställning i Österbybruk då 
”Cisco” blev BIG-2.

Foto: Johan Frick-Maijer 

Här hittar du hundartiklar 
för träning, drag & 
utställning, men även annat 
smått & gott.
Välkommen in & kika!

       www.frovihund.se

Butik finns på
Centralvägen 52 i Frövi
070-3355487

TOP-10 I TÄVLINGEN 
”Norrbottens vackraste polarhund”

 1. Wolfmark Double-o-seven Siberian husky
 2. Wolfmark Diamond’n dust  Siberian husky
 3. Wolfmark Dolce-vita  Siberian husky
 4. Wolfmark Dizzy-dazzler  Siberian husky
 5. Acegim’s Jewelice Janara   Samojed
 6. Chiliways Bourbon blizzard  Siberian husky
 7. SnowChinok  Alaskan malamute
 8. Keikewabic’s Tundra Tuisku  Alaskan malamute
  Kiwalinas Orion Onak  Alaskan malamute
 9. Trap Line Hauling Tiffany  Alaskan malamute
  SnoCrib Qannik-O’Onak  Alaskan malamute
 10. Chiliway’s Black Velvet  Siberian husky
  Z’apotocky’s Z’jevardnadze  Siberian husky 

RESULTAT: LYDNAD

Den 28 juli deltog Marika Landfors med 
sin Alaskan Malamute SnowNanok i 
en Nationell Lydnadstävling i Boden. 
Ekipaget erhöll 1 pris med 183 
poäng.

Grattis och lycka till i fortsättningen 
önskar Övre Norra! 

Zelda (Night Trials exiting appeal) på toppen av 
Gahpercohkka i Norska Hundalen.

Foto: Frida i Riksgränsen
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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

Vi har gjort det igen...
Vi har haft våran barmarksträff vid Kärringforsen i Dalarna. Två år i följd på samma 
ställe och jag hoppas att alla tycker som jag när jag skriver, att det var väldigt trevligt 
och god stämning som rådde på denna fina plats vi forsen. Temperaturen var nog det 
som skiljde sig mot föregående år. Vi hade lägre temperatur men vissa av oss värmde 
oss med det fantastiskt goda ”Grönländska kaffe med norrsken” som våra årliga gäster 
från Danmark bjöd alla som önskade på under lördagskvällen.
Vi hade en liten utställningsträning som Helene Ouchterlony och Sofia Christensen 
höll i och de gav oss lite tips om hur man visar upp sin hund på bästa sätt. 
Vagns/cyckelracet som även i år var i två etapper gick ut på att köra två gånger på 
så lika tid som möjligt. 1:a platsen togs av Jörgen Norestrand som bara diffade på 
-3sekunder, tätt följd av Göte och Kent H med +4sek, Helene och Frank O med -5sek 
för att nämna några av de bästa resultaten...
Vi hade ett medlemsmöte och där pratade Lasse om arbetshelgen i SPHK och vad som 
beslutats om där. Vi fattade en del beslut också: 

*Lennart A blev vald till suppleant i SPHKs valberedning.
*På prov i 1 år så skall vi utbyta valpannonser med Norge (Går via rasklubbarna i 
respektive land)
*Vi skall anmäla till att anordna officiell utställning 2010.
* Familjen Hjelm och Andersson ansvarar för rasmontern i Stora Stockholm.
*Lennart A och Harriet S har blivit valda att ingå i arbetsgupp i SPHK gällande ”cert 
i bruksklass”
* Allt material till rasklubbssidorna i Polarhunden skall sändas till sekreteraren (So-
fia Christensen) som i sin tur skickar in allt material och är ansvarig rörande frågor 
rörande detta.

Jag efterfrågade också på mötet en intresseanmälan från alla som kan tänka sig 
att bli ”fadder” till nya grönlandshundsägare. Som bor i dess distrikt eller i alla fall 
någorlunda i dess närhet. Någon som man kan tillfråga om det är något man undrar 
över, som informerar om rasen och om rasklubben och informera om aktiviteter. 

Info från avelsrådet
Vi håller på att göra en genomgång av diverse statistik för att få en uppfattning om vi 
närmar oss några av målen som vi satte upp i samband med RAS:

- att andelen bruksmeriterade hundar ska öka
- att om fem år (31/12 2009) ska minst 60% av de under tiden 2002-2007 

registrerade hundarna vara röntgade och HD-frekvensen ska vara högst 10%
- att medlemmarna inte ska använda avelsdjur i kombinationer där något namn 

återfinns mer än en gång i de bådas stamtavlor (3 led), 2,5% inavelsgrad
- att importerade hundar och deras avkomma ska kartläggas m.a.p. egenskaper

Vi konstaterar att vårt budskap inte har nått ut eller i alla fall inte haft den effekt 
som vi önskat. 
Som exempel kan nämnas att av de hundar som registrerades mellan 2002 och 2005 
är fortfarande bara 39% HD-röntgade och av de röntgade har 18% fått bedömning 
sämre än A eller B. Det stora problemet är att så få hundar röntgas. I denna utvärdering 
har vi undantaget hundar som vid registreringen var mer än ett år gamla. 
Heder åt de uppfödare som lyckats få hela sina kullar röntgade! Det finns några 
sådana, men de är inte många!
Om vi ska få en rättvisande bild av hur situationen är när det gäller rasens höfter, så 
måste flera röntgas.
Av den anledningen har vi i avelsrådet ställt samman ett brev som kommer att skickas 
till de valpköpare som har hundar registrerade under denna period och som ännu inte 
röntgat hunden, med uppmaning om att göra det. 

När det gäller inavelsgraden ser det inte mycket bättre ut: Sedan 2001 har vi haft en stadigt  
sjunkande trend, men i år sticker den upp igen och ligger nu för rasen som helhet, räknat  
på 5 generationer, uppe på 9%. Målsättningen är att ligga stadigvarande på max 2,5%. 

Här måste ske en skärpning från uppfödarnas sida, och även som valpköpare ska man 
undersöka vilken inavelsgrad den kull har, som man tänker köpa valp från. 

Vi kommer att försöka analysera siffrorna lite djupare och presentera mera detaljer 
på hemsidan, så gå in där och titta lite då och då.
Om du känner dig sugen på att hjälpa oss med frågor som dessa, så är du välkommen 
att göra det. Kontakta Sofia eller Hélène, adresser finns på hemsidan.

Avelsrådet/Hélène

Maila till mig om ni är intresserade av att vara fadder!
Jag vill också påminna alla om att betala tävlingslicensen om ni planerar att tävla nu 
under säsongen. Det är distrikten som håller i detta och det är inte säkert att du får 
någon påminnelse om att betala denna utan nu bör du hålla ordning på detta själv. 
Mer info finns hos det distrikt du tillhör hur du går tillväga för att betala den.
Nu börjar allvaret och träningssäsongen med hundarna igen. Ta er tid att arbeta och 
kör med hundarna och glöm inte att ha roligt!!! Annelie
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MidtSjælland 9.september 2007

Efter en liten åktur från Danmark, ankom vi 
til Kärringeforsen v. Björbo i väckert väder. 
Ett par stycken var redan ankomna. Hun-
darna tyckte det var bra at komme ut på 
kätting och njuta luften och solen.
På kvällen, efter at hundarne och vi  
havde ätat, pratade vi och drak kaffe  
med dom andre Grönlands hundägere 
som var på platsen. Ut på kvällen kom 
flere til.
Det tycktes at bli kallere på kvällen, och 
flere berättede att på några platser hade 
det varit minus grader. Och vi hade rest 
fra Danmark utan långkalsonger och 
vintersovsäck. Så det kunne bli en kylig 
natt. Indfödningarna fryste också!!
Fredag morgon utnyttjade några till at 
åke med hundarna, det gjorde folk jämt 
hela dygnet.
Efter frukost och mycket kaffe – valde vi at  
åke til Insjön, for at handla varma under- 
kläder. Dagen gick med prat och hund-
snack med gamla vänner. Tyvärr var det 
inga nya ansikten på träffen i år.
Totalt var det 24 personer, 94 hundar 
herav 71 Grönlandshundar. Mycket mätt 
med danske ögon.
På kvällen visade Leif diabilder från 
slädturer i Sverige och Norge. Fina foto´s 
– mon Leif ochså er bra på vattenskidor, 
der var mycket vatten då det var under 
vårvinter bilderne var ifrån.
Programmet blev lite stört av att det 
om lördagen skulle avhållas en tävling 
i forspaddling?.Men det er vel bättre än 
kaninhopptävling som vi upplevde det i 
Sifferbo i 2001.
Lördag formiddag var det utställningsträ-

Sommerträff vid Kärringeforsen
Text och foto: Mai Anouk Høllet & Jes Steen-Laursen          

Får jag vara med.

Det var kallt.

Medlemsmöte.

ning v. Heléne och Sofia – som gav nyttiga 
tips om at utställa sin hund.
Efter lunch var det medlemsmöte (se an-
nat referat) mötet föregick lungt – själ-
vom det blåste kraftigt! Äntligen kunde 
det avhollas vagn/cykelrace. Tyvärr blev 
mina foto´s oskarpa, det var för mörkt 
där jag stod.
På kvällen samlades vi omkring grillen 
– surströmmingsligan satt för sig själva, 
bort i vinden...Usch!!!Puh brrrrrrrr!!! 
Under sammankomsten blev det utdelat 
pris til Jörgen för hans jobb omkring ar-
rangementet vid Kärringeforsen i dom 
förra 2 åren. Det var också priser til del-
tagerna i vagn/cykelracet och senare kom 
frü Fortuna (Sofia) i aktion vid lotteriet. 
Då alle priser var utdelade serverede vi 
Grönlandsk Kaffe. 

Recept:
1 mål Whisky (Irsk er bäst)

1 mål Kalhua
1 mål Grand Marniere/Cointreau

ca. 1 dl. starkt kaffe
ca. 2 msk. lättvispad grädde.

Whiskyen värmes långsamt och försiktigtt 
upp. Ex. Ett rödvinsglas över stearinljüs. 
Tilsatt så Kalhua och kaffe.
Grädden bör vispas så den akkurat kan 
hällas i glaset och tilsättas.
Grand Marniere hälls nu i en såsslev och 
antänds.
Den flammande Grand Marniere hälls 
i en lång stråle ned i glasset – det kallas 
”Norrsken”.
Så er det serverat – mamarpoq !!
Det var början til en tradition, som 
Anneli,Lasse och vi gjorde i fjol. Men 
då det inte var så mycket folk i år – blev 
det til Grönlandsk Kaffe til alla som ville 
smaka. Och sen blev det pratat till långt 
ut på natten.

Söndagen packede vi ihop och städade 
platsen.
Var träffet ska hållas nästa år vet vi inte – 
men det er nästan säkert – Vi återkommer 

Hälsningar Mai och Jes

Vagnsrace

Sätt på fotogenbrännaren.. 

SPHKs RASKLUBB FÖR 
GRÖNLANDSHUND

inbjuder till
VINTERTRÄFF/ ÅRSMÖTE i 

NEDERHÖGEN
Vecka 3 2008

(Mer info kommer i nästa nr av Polarhunden)
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Hej alla!
För våran del har det inte hänt så mycket nu under sommaren förutom att vi har 
jobbat mycket. Åre är nu en turistort året runt, vilket är väldigt positivt för hela trakten 
häruppe. Det betyder också att vi nu har möjlighet att jobba mycket på sommaren för 
att kunna vara mer lediga under vinter, då vi också har vår bästa tid med hundarna. 
Utställningar och andra hundträffar har vi därför inte haft mycket tid för i år, vilket 
är lite tråkigt, men nu står hösten för dörren och träningen kan börja på riktigt. 

Rasklubbens styrelse hade arbetshelg den 14-15 juli i Särna. Tyvärr var inte hela 
styrelsen närvarande av olika orsaker. En orientering om styrelsens arbete från 
arbetshelgen kommer att finns på hemsidan för information. Jag vill dock nämna att 
vi har haft en rotation inom styrelsen, så Gunilla Ringström sitter nu som ledamot 
och Synva Bratberg som vår nya kassör. 

Siste helgen i juli deltog vi (Rasmus & jag med hjälp av Malin Aspaas och Marjut 
Johansson) på Fäviken Game Fair, en häst, hund och jaktmässa, i samarbete med 
Nedre Norra distriktet. Det var en lite konstig känsla att plocka fram slädar, selar och 
alla andra grejer mitt i sommaren. Hundarna var lite förvirrade då vi började lasta 
in allt i släppet, men så snart vi var på plats på mässan och folk började komma och 
hälsa på, så glömde dom allt om slädar och selar och bara njöt av att bli klappade. 
Siberians och grönlandshundar deltog också, tyvärr hade vi inga samojeder på plats 
i montern i år, och allt som allt så tror jag att alla upplevde montern som ett mycket 
positivt sätt att presentera våra hundar och vår sport för allmänheten. 

I mitten av augusti deltog jag på min första arbetshelg inom SPHK - jag upplevade 
det som mycket intressant och inspirerande att höra vad de andra rasklubbarna 
och distrikten jobbar med, vilka problem/lösningar man har och hur dom jobbar. 
Jag är övertygad om att vi kan lära mycket mer av varandra om vi träffades oftare. 
Rasklubbarna har från SPHK fått i uppdrag, (som i sin tur fått det från SKK), att 
arbeta kring frågeställningar gällande våra meriteringsregler och certifikatsutdelning 
på utställningar, något vi kommer att jobba med under de nästkommande åren. Vi 
har en spännande tid fram för oss. 
Jag har lite praktiska saker som jag vill uppmärksamma:
Jag har en lite bön till alla våra medlemmar! Snälla, uppdatera era kontaktuppgifter 

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 Synva Bratberg, 
Daretorp, N. Hagen, 522 91 Tidaholm, 
tel: 0502-100 45, mob: 070-328 18 53, 
synva@spray.se

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

Ordförande
Per Skye 
tel: 0225-41121 
per.skye@telia.com 

Sekreterare
Anna Skye 
tel: 0225-41121

Kassör
Ulf Jönsson 
tel: 0303-525 04

Mediaansvarig & 
Webbmaster
Mats Gelotte 
tel: 0247-33241 

Snöinfo Koppången 
Owe Dobbert
tel: 0250-23910
Erik Sundin 
tel: 0250-44195 

www.sphk.se/gavledala

Från Ordföranden
Äntligen är hösten här med fina färger och lagom temperatur för att börja köra hund. 
Vi i styrelsen har haft vårt första riktiga möte. Ambitionen för verksamhetsåret är 
väldigt hög och jag hoppas att alla arrangemang blir lika bra som vi tänkt. Ambitionen 
är ju också att det ska finnas nåt för alla. Annars är det mest kring VM samtalen 
kretsar. För ni Gävle Dalaåkare som planerar att köra VM i Åsarna i år ska tänka på 
att ni anmäler er till styrelsen i SPHK Gävle Dala. Vi i styrelsen ansvarar sedan för 
bedömningen av de anmälda ekipagen. Vi ska bedöma om ni har god tävlingsvana, 
klarar 150% regeln dvs 150% av ledartiden. Gör man inte det får man inte starta dag 
2. Om vi är osäkra på tävlingsvana eller möjligheten att klara 150% regeln så ska vi 
kräva att ni kör en av kvalificeringstävlingarna som är utsedda. Det hoppas jag att ni 
gör ändå för som det är i år så är Gävle Dala ansvarig för Polarhundsmästerskapet som 
kommer att gå i Särna. Den tävlingen är också vårat KM så då hoppas jag att många 
Gävle Dalaåkare finns representerade. Hoppas att vi ses på något arrangemang. Har 
ni frågor eller funderingar hör gärna av er. / Per

SPHK Gävle Dala Inbjuder till
Nybörjarkurs med Gröna Kort utbildning 
den 27-28 oktober. 
Vi börjar med utbildning den 27 oktober 
för att kunna avsluta med vagnskörning 
i Åhlheden, Insjön den 28 oktober. 
Anmälan och mer information lämnas av 
Per och Anna Skye på telefon 0225-41121 
eller per.skye@telia.com

SPHK Gävle Dala. Vagnskörning i 
Åhlheden Insjön den 28 oktober. Vi kör 
och har kul, grillar korv och umgås. 
Vagnar finns att låna.
Mer information lämnas av Lasse 
Gustafsson 0247-700 02

SPHK Gävle Dalas Vinterupptakt 
Vi hoppas att vi har snö så vi kan ha 
vår vinterupptakt 15 december på Kopp- 
ången. Vi träffas kl 10 och kör hund, 
grillar korv dricker glögg och har skoj. 
Mer information: Kontakta Pertti  på
email: petta@kalippoq.com 
eller 0251-109 44

SPHK GÄVLE DALA ANORDNAR 
POLARHUNDSMÄSTERSKAP I 

SÄRNA VECKA 5
Mer information i nästa Polarhunden
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i vårt medlemsregister (via SKK), i samband med utskickat av uppfödarkodexen 
upptäckte vi att riktigt många av er ligger med gamla uppgifter hos SKK såsom fel e-
postadress, fel adress, fel efternamn etc. Det skulle underlätta för alla former av utskick 
om ni har lämnat korrekta uppgifter. Sitter du som uppfödare och inte har mottagit 
uppfödarkodexen så kan det bero på att vi inte har aktuella kontaktuppgifter för dig. 
Jag vill också nämna att alla nya uppfödare får stå med tills er första kull har blivit 3 
år och kravet på att 10 % av avkommorna ska ha dragprov träder i kraft. Kontakta 
mig om du undrar om du ska få stå med.  

Kanske ni har upptäckt att vi har bytt webbmaster igen? Efter årsmötet i Särna 
tillträdde en ny webbmaster som tog över hemsiden, Hasse Enbuske. Han påbörjade 
en omstrukturering, men tyvärr drabbades hans familj av ett dödsfall och han fick en 
massa annat att tänka på än vår hemsida. Vi har 100 % förståelse för Hasses situation 
och önskar honom och hans familj lycka till framöver samtidigt som vi tackar för 
den tid han hjälpte oss. Vår nya webbmaster heter Robert Frick och han jobbar på 
för fullt och har redan gjort ett väldigt bra jobb med klubbens hemsida, ett varmt 
välkomnande till Robert. Fortsätt att skicka in material till Robert. Kom ihåg att det 
är ni som medlemmar som ska se till att han har material att lägga ut. På hemsidan 
hittar ni nu bl.a. en spännande hälsostatistik per kennel och en statistik på de hundar 
som gick dragprovet under 2007. Titta in på statistiken, det är spännande läsning!

   Klubbens nästkommande aktivitet är Björnrundan i Nornäs, en träningshelg för 
alla 4 polara raserna 28-30 september, annons finns i Polarhunden nr. 3 sida 37 och på 
hemsidan. Det är ett riktigt bra tillfälle att komma igång med träningen, är du ny och 
sugen på att komma i gång med dragträningen då MÅSTE du delta på Björnrundan, 
det är en bra start för hundarna och dig! Kontakta dragsektionen om du behöver råd 
eller hjälp. 

Vår nästa större aktivitet är Malamutespecialen 2007 i Åsarna, annonsen var med i 
Polarhunden nr. 3 sida 38 och finns även på hemsidan. Det blir utställning på lördagen 
den 3 november med domare Arvid Göransson. Medlemsmöte lördag eftermiddag 
efter utställningen. Vagnsrace på söndagen eller om vi har riktigt tur kanske på släde 
eller skidor? Mer info kommer att finns på hemsidan när vi kommer lite närmare och 
ser hur hösten/vintern kommer att bli häruppe i fjälltrakterna.  Jag vill uppmana så 
många som möjligt att komma till Specialen och var med på medlemsmötet, det är på 
dessa möten ni har möjlighet att framföra era synpunkter och idéer. På medlemsmötet 
koras ”Årets Rookie” och ”Årets Malamute”, har du förslag till kandidater, skicka 
dit förslag med motivering redan nu till: nighttrail@nighttrail.com

När ni läser detta har temperaturen förhoppningsvis kommit ner i ett läge där 
träningen har börjats på allvar. Se till att ni kommer ut i spåren och får tränat inför 
säsongens höjdpunkt: Polarhunds VM: et i Åsarna 7-9 mars 2008, mer info hittar ni 
på www.polarhundsvm2008.se. Sidan uppdateras löpande.

Hoppas vi syns på Björnrundan i Nornäs och på Specialen i Åsarna.

Karina Andreasen, Ordf.

Hej alla alaskan malamutevänner!
Här är resultaten på hälsoundersökta hundar från juni och juli.
Som ni ser är det inte speciellt många hundar som blivit undersökta.
Antalet HD+AD-undersökta hundar födda 2003 och 2004 ligger på 40 % resp. 
39 % så det fattas fortfarande en del upp till vårt mål om 50 % undersökta 
hundar i varje årskull.
Och när det gäller ögonlysning är det mycket sämre. Av hundar födda 2003 och 
2004 är bara 25 % resp. 23 % som är undersökta. Det är lite underligt att dom 
som röntgar sina hundar inte också undersöker ögonen då det är lika viktigt att 
följa upp den biten!
Hur ska våra uppfödare kunna göra t.ex. avkommegranskning och ta ev. 
anlagsbärare ur aveln om vi inte undersöker våra hundar?

Äntligen har det blivit lite mer alaskan malamutevänlig temperatur ute så nu är 
det hög tid att börja med höstträningen.
Vi vill ha många som provar att dragmeritera sin/sina hund/hundar på vinterns 
tävlingar. 
 Åsa Karlsson/avelsrådet

Reg.nr Namn Födelsedatum Diagnos AD 

S11531/2006 Arctic Trail's Untoutchable 2005-11-21 HD grad A ua 
S53577/2005 Mack 2005-08-07 HD grad A ua 
S53569/2005 Noatak's Endurance Balto Du Kuling 2005-07-13 HD grad A ua 
S53571/2005 Noatak's Endurance Gripp Du Kuling 2005-07-13 HD grad A ua 
S60326/2003 Noatak's Omen Föyke Du Cheyenne 2003-09-24 HD grad A ua 
S49652/2005 Iloq 2005-07-01 HD grad A ua 
S54754/2005 Polar Trax Bright Velvet Moon 2005-07-25 HD grad A ua 
S43466/2005 Nordic Sled Dog's St Tuktu 2005-06-18 HD grad A ua 
S62828/2006 Terra Polar's Tenace Nakuuvoq 2005-06-07 HD grad B ua 
S53260/2003 Bryggfallets Shakira 2003-08-25 HD grad C ua 
S54755/2005 Polar Trax Beyond The Rim 2005-07-25 HD grad C ua 
S53581/2005 Ballo 2005-08-07 HD grad C ua 

   
 Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos 
S51706/2004 Noatak's Bearclaw Courage Du Breeze 2004-06-24 Öga ua 
S46695/2002 Noatak's Stormy Polarpaw Du Breeze 2002-06-29 Öga ua 
S33644/2001 Noatak's Back To Basic Cheyenne 2001-05-06 Öga ua 
S53691/98 Panikpah's Amber Kodiak Bear 1998-10-11 Öga ua 
S53569/2005 Noatak's Endurance Balto Du Kuling 2005-07-13 Öga ua 
S53571/2005 Noatak's Endurance Gripp Du Kuling 2005-07-13 Öga ua 
S53071/2003 Wolverine Island's Omaha 2003-08-13 retinopati, 

sannolikt ej ärftl 
S51217/2004 Eastern Hill Javelin Jessie 2004-07-02 Öga ua 
S43466/2005 Nordic Sled Dog's St Tuktu 2005-06-18 Öga ua 
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SHAM-draget
16-17 februari 2008 i Nornäs, Dalarna

Ett unikt samarrangemang mellan rasklubbarna för alaskan malamute och siberian husky 
och ett meriteringstillfälle för alla de fyra polara raserna.

 Sträckor: SH spann: AM spann: Pris:
 5 km junior 1,2,4-spann (junior) Gratis
 10 km 4-spann 1,2,4-spann 350:-
 15 km 6-spann 1,2,4-spann 350:-
 30 km 8-spann 1,2,4-spann 350:-
   4-,6-spann släde
 50 km Begränsad, Öppen  400:-

Pulkastil: 1-, 2-, 4-spann (även siberian husky vid intresse)
Slädhundstil: junior, 4,6,8, begränsad (max 6 hundar), öppen – spann.
Vill man bara delta en dag under helgen är det halva anmälningsavgiften (175-200:-/spann).
Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt tävlingslicens. Ifylld spannöversikt skall 
lämnas före start. Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens slut.
Start och mål i Nornäs by. Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna!

Middag serveras på lördag kväll till självkostnadspris. OBS! Detta måste anmälas samtidigt 
som tävlingen då vi beställer mat efter antal personer som beställt. Vilket innebär att man 
inte kan anmäla middagen på plats!!!!

Boende alternativ 1: I privata stugor, 8 bäddar i vandrarhemmet i Nornäs för 190: -/dygn 
och bokas hos Rigmor Lindeborg på tele 0251-60035.
Boende alternativ 2: På hårt underlag i Nornäs bystuga eller i Nornäs skolan 85: -/dygn 
och person. Extra madrasser går att hyra för 25: -/dygn, bokas hos Ninni på nedanstående 
telefonnummer eller via e-post. Dusch och bastu finns att tillgå i Nornäs bystuga.

Anmälan och information om tävlingen sker hos respektive rasklubb.
För AM/grönlandshundar/samojed: Ninni Hjortvall på 0702-272856 alt 
0251-60120, ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se
För siberian husky: Birgitta Mjöberg, 0251-123 36 alt 0703-859650

Sista anmälnings och betalningsdag: söndagen den 20 januari 2008.
Betalning sker till respektive rasklubb på följande postgiro:
SPHKs rasklubb för alaskan malamute: 69 79 25 – 6
SPHKs rasklubb för siberian husky: 38 70 52 – 4
Alaskan malamuter och grönlandshundar har möjlighet att ta dragprov 2x3 mil, vid minst 
3 startande. 
Möjlighet för dragmeritering för Siberian husky i slädhundstil, seniorklasserna, vid minst 3 
startande. Observera att årets SHAM-drag är rasmästerskap för siberian husky!

Rasklubben för siberian husky & alaskan malamute hälsar er välkomna till en 
trevlig hundkörarhelg!

Snöträff i Nornäs trettonhelgen 5-6 januari 2008
Banor: 2x30 km och 2x10 km med möjlighet att köra dragprov

Medtag vaccinationsintyg och stamtavla samt förarlicens för kontroll. 
Spannlista skall vara ifylld och inlämnad före start.

Boende: Vandrarhemmet i Nornäs, bokas hos Rigmor Lindeborg på  
tele: 0251-60035. Dusch och bastu finns i Nornäs bystuga.

Anmälan till Inge Eklund på tele: 0738-002212, 0301-21223 alt  
Ninni Hjortvall på tele: 070-227 28 56 alt 0251-601 20,  
ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se senast den 23/12-2007

Startavgift: 175:-/spann

Det kommer att anordnas någon form av samkväm under lördags kvällen.

Välkomna till Nornäs och en trevlig helg i goda vänners lag!

Ckarlssons Utmaning
2008-01-01-2008-04-30

Se hit alla alaskan malamute ägare! Vi utmanar er som vill ha lite extra spänning 
och mer tävling. 

Snacka ihop dig med en kompis och bilda ett tvåmanna lag. Anmäl laget och kör 
en massa tävlingar. Klass och körstil spelar ingen roll. Pulkastil, slädhundsstil, 
linkörning tävlar mot varandra. Vinner gör det lag som skrapat ihop flest poäng. 

Poängräkning
• Deltagande i tävling 10p
• Hela laget i samma tävling 10p
• Förstaplacering 20p
• Andraplacering 10p
• Tredjeplacering   5p
• Varje tävlad km ger  0,1p
• Varje tävlad mil ger  1p

Anmälan görs till Ingela Karlsson: Inca72@telia.com

Resultat rapporteras till Annika Carlsson: annika.malamute@hotmail.com

Amnälningsavgift 100 kronor går oavkortat till prisbordet och tas emot när vi ses 
i spåret. 

Vi ser fram emot en tuff fight i vinter
Ingela Karlsson och Annika Carlsson
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Inbjudan till Malamuteveckan & rasmästerskapet 2008  
(kvalificeringstävling till VM)

Datum: 17 – 24 februari 2008
Plats: Särna Camping

Vi bor som vanligt i stugor och flerbäddsrum på Särna camping. 
Programmet är inte helt på plats än, men vi kan redan nu lova att det kommer att 
finns intressanta aktiviteter båda för nybörjare och mer erfarna hundförare. Mer 
information kommer i nästa Polarhunden och på klubbens hemsida inom när-
maste framtid – kolla hemsidan löpande  - www.malamuteklubben.se – och börja 
redan nu att planera din semester i Särna!
Priset för denna vecka är 2200:-/person (från fyllt 15 år) – priset för veckan för 
barn fyllt 7 år, men ej 15 år är 1000:-/barn – barn till och med 6 år gratis.  I priset 
ingår sängplats (dog inte för gratis barn), frukost, lunchpaket och middag.  Med-
tag egna sängkläder. Dagspris är 350:-/person, gäller samtliga över 6 år. Anmälan 
är bindande. 

Sista anmälningsdatum är måndagen 7/1 2008. För att bokningen ska gälla, skall 
1000:-/person över 15 år vara inbetalt på rasklubbens plusgirokonto: 697925-6 
senast den 14/1 2008, resterande belopp skall vara betalt senast 31/1 2008. 

Ankomst söndagen den 17/2 från kl. 14.00 och avresa söndagen den 24/2 2008 
efter frukost och städning! 

Bokning till malamuteveckan sker skriftligen till: 
Karina Andreasen, Syrenstorpsvägen 20, 83005 Järpen eller per e-post: 
nighttrail@nighttrail.com Vid bokning upplysa namn på alla deltagare, ålder på 
barn och anmäl eventuella allergier.

Eventuell avbokning skall ske senast fredag 8/2 2008 mot en avgift på 1000:-/person.

Glöm inte att ta med: stamtavlor, vaccinationsintyg, förarlicens för de som ska 
köra dragprov/test/KM.

Frågor ang. dragmeritering ring: Peter Petersson 0590-153 63
Frågor ang. spår, utrustning ring: Inge Eklund 073-800 22 12
Övriga frågor ring: Karina Andreasen 0647-104 60

Årsmöte på torsdagen 24/2-2008

Hjärtligt Välkommen! 
SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute

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 
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
Nils Hjelm, Västtjär 43, 820 71 Ilsbo
0650-74 20 60  unisak@telia.com

SH- cupen 2008
Cupen består av 5 deltävlingar: Rasmästerskapet, Polarhundmästerskap, Nedre Nor-
ras KM, Polarhunds-VM & Öppna SM. Cupen är öppen för alla registrerade SH och 
även de övriga nordiska deltagarna ingår. När man startar i någon av dessa tävlingar 
så är man automatiskt med, så man behöver inte anmäla sig till cupen. Cupen består 
av 5 deltävlingar, men bara resultaten från de 3 bästa deltävlingarna räknas in. För 
att räknas med i cupens slutresultat måste man under säsongen ha deltagit i samma 
tävlingsklass vid minst två deltävlingar. Prisutdelning till de tre första i varje klass 
sker efter säsongen.

Släde - Klasser: Sprint Y-jun, Ä-jun, 4-6-8-sp, medeldistans begränsad och öppen.
Nordisk stil - Klasser : Pulka 1-4 hundar Unisex , Pulka ungdom 12-16 , Pulka junior 
9-11. I de fall där man delat upp klasserna i dam/herr slås resultaten samman till uni-
sex. I de klasser andra raser finns med tas dom bort för poängberäkningen för antalet 
deltagare, vi räknar alltså bara sh-deltagare.

Poängberäkning
Placeringspoäng: 1:a 25p, 2:a 20p, 3:a 17p, 4:a 16p, 5:a 15p, osv. Utöver placeringspo-
äng blir det poäng efter antalet startande i klassen. Om det exempelvis är fyra startande 
i en deltävling får ettan 4 poäng, tvåan 3, trean 2 och fyran 1 poäng. Totalt får ettan 
alltså 25+4=29 poäng, tvåan 20+3=23, trean 17+2=19 och fyran 16+1=17 poäng.
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Nytillskott i siberian huskyns avelsråd
Nils Hjelm

Jag har tillsammans med min fru Sickan haft siberian husky sedan 1971, då vi 
bodde i Korpilombolo i Norrbotten. I dag är adressen Ilsbo i Hälsingland. Den 
första valpkullen för oss kom 1973 och den sista år 2000. Under de här åren har 
det blivit utställningar och slädhundstävlingar i Norge, Sverige och Finland. Själv 
har jag tävlat i slädhundskörning från 3-spann till öppen klass. Man kan säga 
att vara med i avelsrådet blir en comeback för mig då jag var med i rasens första 
svenska avelsråd, som tillsattes 1976. Då var rasen fortfarande ganska ny i Sverige 
och ägarna av siberian husky ganska oerfarna, men entusiasmen var det inget fel 
på.  Jag hoppas att jag har fått lite mer erfarenhet och kunskaper om både rasen 
och avel sedan dess och att den minst lika viktiga, entusiasmen för rasen, ska 
finnas kvar ett tag till.

Nils Hjelm på Öppna SM 1990. Foto: Bertil Eriksson 

Vad gör siberian huskyns avelsråd
Rasklubbens avelsråd:
 - skall arbeta i enlighet med SKK:s och SPHK:s riktlinjer
 - skall uppmuntra och arbeta för större samarbete kennlar emellan (inom och 

utom Norden)
 - skall svara för uppföljning och uppdatering av rasklubbens RAS-projekt
 - förordar parningar på arbetande slädhundar
 - avråder från parningar med en inavelsgrad, som är lika med eller överstiger 

12,5% (exempelvis så motsvarar parning mellan halvsyskon 12,5% och 
avråds därför).

Avelsrådet ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor medan den 
enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.

Information och regler för Polarhundprov 3
Samtliga spann (och alla hundar i spannet) skall fyllas i på en spannöversikt som läm-
nas in före start, för registrering av resultat hos SKK. Avgiften ska ingå i startavgiften. 
Utlandsregistrerade hundar ska bifoga kopia på stamtavla. Tävlingar där meritering 
kan ske fastställs av SPHK:s rasklubb för Siberian Husky, och utlyses i Polarhunden 
och på hemsidan. Inga tävlingar för meritering kommer att godkännas i efterhand. 
Spann, där det ingår hundar som är för unga och tävlar på dispens, kan ej godkän-
nas för meritering. Meriteringslista för dragprov skall finnas hos tävlingsarrangören 
(samma för alla raser) eller hos tävlingsekreteraren.

Polarhundprov 3 - Siberian Husky 
Provet kan avläggas vid en- eller flerdagars tävlingar och kan vara sprint-, medel- 
eller långdistans. Prov skall ske i slädhundsstil och det krävs minst 3 fullföljande 
spann i respektive klass. Vid två- eller flerdagars tävlingar räknas det sammanlagda 
slutresultatet och hunden ska ha fullföljt hela tävlingen. Ett spann kan endast bestå 
av registrerade polarhundar. 
Svenskt polarhundschampionat, S(polar)CH. Tre 1:a pris på Polarhundprov 3, varav 
högst två tagna under samma tävlingssäsong (1/7-30/6), plus lägst 2:a pris vid kvali-
tetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell utställning i Sverige eller Norge, 
meriterar hunden till svenskt polarhundschampionat, S(polar)CH. 
Svenskt utställningschampionat, SUCH 
Tre cert på officiella utställningar i Sverige utdelade av minst två domare. Ett cert ska 
ha utdelats då hunden fyllt 24 månader. Därutöver krävs godkänt Polarhundprov 3. 
Godkänd tid är lägst ett 2:a pris.

Polarhundprov 3 - Så här räknar man:
3 -14 fullföljande - de 2 förstas medeltid, blir grundtid 15 -29 fullföljande - de 3 förstas 
medeltid, blir grundtid 30 eller fler fullföljande - de 4 förstas medeltid, blir grundtid 
1:a pris är 105% av grundtiden 2:a pris är 110% av grundtiden

Lägre avgift för registrering av valpar
För att få den lägre avgiften vid registrering av valpar hos Svenska Kennelklubben 
krävs att båda föräldrarna är meriterade. Meriterade innebär att hundarna skall ha 
genomfört en officiell polarhundstävling eller att ha fått lägst ett 3:e pris på en officiell 
utställning efter 15 månaders ålder.

OBS! För att erhålla titeln S(polar)CH måste ägaren själv, efter att ”kvalificerat sig” 
för titeln, skicka in SKK:s blankett ”CHAMPIONATANMÄLAN

Godkända meriteringstillfällen 2008, Polarhundprov 3: 

* Nedre Norras KM, Lillholmsjö  * Polarhundmästerskap, Särna 
* SHAM-Draget (Rasmästerskapet), Nornäs  * Polardistans, Särna 
* Öppna SM, Kiruna  * Polarhunds VM, Åsarna
* Femundlöpet , Norge 
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(Femundlöpet har vi med på prov för i år & vi reserverar oss för ev problem från 
SKK)

Rasklubbens representant  som arrangörer ska skicka blanketterna till:
Sofia Ducemark Högby 618 715 92 STORA Mellösa
Tel: 019-44 52    Mail: ducemark@kennel-vitim.com

Övriga frågor & information: Malin Svensson Tel:0640-46075 Mail: team@lunatics.se

SHAM -Draget i Nornäs
*** Rasmästerskapet för siberian husky ***

Den 16-17 Februari 2008 
Ett samarrangemang med Rasklubben för Alaskan Malamute. Ingår i SH-

cupen och är ett meriteringstillfälle för siberian husky
se inbjudan i nästa nummer

Framgångar för SPHKs hundar runt om i Sverige

SKKs Int. utställning i Svenstavik
BIR och BIG1: Bo of Kalunait  

Ägare: Helena Inkinen
BIM: Kirganiks Tabasco 

Ägare: Emma Rehn
Båda hundarna erhöll CERT & CACIB

Domare: Erna- Britt Nordin

Samojedhunden LP 1 Swedsam´s Xeptionella 
Stella vann lydnadsklass 1 med 184 poäng på 
Höganäs brukshundklubb den 26 maj. Det var 
hennes tredje raka förstapris och därmed erhöll 
hon titeln LP 1. 
Ägare och förare: Beatrice Palm.
Foto: Inger Artberger

2 hanhundsvalpar säljes ur en Belgisk/
Holländsk blandning av långdistanslinjer. 
Bägge hundarna är lättsamma och enormt 
duktiga på att jobba. Pappan är Bcillac 
s21753/2007 samt mamman Twister of 
the Arctic Gang s38051/2007. Valparna 
är födda 020207 men pga strul med 
Holländksa kennelklubben har papperen 
dröjt. Bägge föräldrarna finns hos oss. 
De ser väldigt fina ut i kroppen och rör 
sej bra.
Bella Coola är till salu, s47932/2006 
född 140606. Hon säljes endast pga hon 
blir för liten för oss. Hon har hundar 
som Miss Jarvis Hercules, Jehu, Kermit 
av Vargevass-A i sin stamtavla. Hon är 
inkörd och jobbar otroligt bra.  En glad 
och trevlig hund med mycket spring 
i benen. Säljes till skidåkare eller till 
spann…Ring oss för mer information, 
Donald o Maria 0933-63015. Priset är 
satt till 5000 kr.
Ring oss för mera information 
0933-630 15 på Indian Tribe Huskys, 
Maria eller Donald.

5 hanar o 1 tik säljes efter Vintervittras 
Lättja S37264/2003 och Ojmanako’s Eros 
S35715/2003 
 Kennel  Eskipot Trai l ’s .  För mer 
info: kontakta Gunilla o Ulf Jönson  
Tel: 030-35 25 04 el. 070-557 43 70

Valpar väntas v.40 och v.44. 
Kull 1: Ylajärvis Haakon S58372/2001
Ojmanako´s Disa S54824/2001
Båda föräldrarna är duktiga arbe-
tande draghundar. Haakon har två  
förstapris och ett andrapris på polar- 
hundprov 3. Han var även med i det  
vinnande 6-spannet på polardistans  
150 km 2007. Haakon är utställd med 
CK. Disa är en av våra ledarhundar. 
Hon har god ledarförmåga med ett 

SIBERIAN HUSKY

Medlemsannonser

Valpar väntas vecka 38 efter Kvarnmyrens 
Black Elk (Northomes Rude-E at Axias 
u S(Polar)CH Kvarnmyrens Qattlega) 
och Axias Jaqaranda (S(Polar)CH Axias 
Qurry u SUCH Fenrisulven Juni).

Axias kennel: Ingrid och Per Agefeldt. 
Tel: 0586-122 90
E-post per.agefeldt@mailbox.tele2.se

bra temperament. Hon har deltagit i 
meriterande tävling och är utställd med 1:
a. Båda föräldradjuren är ögonlysta UA.

Kull 2: S(POLAR)CH Team Amarox Brio 
S31945/2004
Vauhtitassun Kiureli S50989/2004
Brio är en stor och stark hane som har 
sju förstapris på polarhundprov 3. Brio 
var även med i det vinnande spannet 
på Fäbodraget 2007 i 6-spannsklass 
2x15km. Han är utställd med CK.
Kiureli är en av våra ledarhundar. Hon 
är snabb och dragvillig. Hon har deltagit 
på meriterande tävling och var även hon 
med i det vinnande spannet på Fäbodraget 
2007 i 6-spannsklass 2x15km. Kiureli är 
utställd med 1:a. Båda föräldradjuren är 
ögonlysta UA.

Mer info om kullarna finns på våran 
hemsida: www.kennel-vitim.com
kontakt via tele: 019-44 52 33 
/Sofia och Pelle Ducemark Kennel Vitim
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ÖVRIGT
1 st Oinakka förhöjd tobogga. Lastyta ca 
190 cm. Originalbroms och ”softbroms”, 
fällbar sits, kraftigt lastkapell och släd-
väska tillverkade av Norröna. Slädankare, 
draglinor/vajer för 6 hundar, samt 
utsträckare för rast/parkering. 
Pris: 6000:-

För närmare info och ev. bilder kontakta 
Ewa & Hans Axelhed 
Tfn kvällstid 0171-822 18 
E-post: hans.axelhed@telia.com

ALASKAN MALAMUTE
Vecka 39/2007 väntas valpar efter:
Sirenek’s Midnight Eclipse (Xsandy) & 
Noatak’s Bearclaw Gillan Du Breeze 
(Gillan). 
Xsandy har HD/A, AD/0 & ögon/UA 
– godkänt Polarhundsprov 1 (Februari 
2007/nya dragprovet) – utställt ett fåtal 
gånger, men har 1 x cert & 1 x BIR.
Gi l lan har  HD/A & ögon/UA – 
godkänt Polarhundsprov 1 & godkänt 
Polarhundstest C (Februari 2006) samt 
godkänt Polarhundstest D (Polardistans 
15 mil 2007).
Båda hundar har riktigt bra lynne 
& temperament, är mycket sociala, 
rastypiska och har bra dragvilja. Sälges 
til l  aktiva friluftsmänniskor med 
draginteresse. 
Kontakta oss för mer information.
Kennel Night Trail v/Karina Andreasen 
& Rasmus Helbo, 
telefon: 0647-104 60 / 073-063 80 99 
eller via e-mail: nighttrail@nighttrail.
com – mer info på vår hemsida: www.
nighttrail.com

Alaskan malamute valpar. Efter HD/AD 
ua samt ögonlysta ua föräldrar som även 
är drag & utställn meriterade. Godkända 
Polarhundprov 1 & Polarhund test C. 
Föräldrarna har deltagit i Nordic Open 
-06 2’a plac.KM särna -06 3’e plac. 
Beaver trap trail 2 ggr. Röroslöpet 2006 
4’e plac.Polardistans. Svensk fjällkedjan 
tur.+ några andra släd-trips.

Kull 1, En grå/vit tik. Lev vecka 39.
Kull 2, Två hanar & två tikar. Lev vecka 
40. Kvar att tinga. Säljes enligt rasklubb 
& skk’s regler.
www.nordicsleddogs.se
malinaspaas@nordicsleddogs.se
0643-501 10. 070-554 26 39. Jämtland.

Medlemsannonser

SAMOJEDGRÖNLANDSHUND
Grönlandshundvalpar efter
Qaumaneq’s Pialaq och Babusca’s Attack 
’Karak’.
Valparna är födda 070819 och säljes 
enligt SKK’s och rasklubbens regler.
Båda föräldrarna är duktiga drag-hundar 
och har sprungit t.ex. Nordic Open MD 
och Polardistans 2006. Båda är HD-
fria.
För mer information: Kennel Qaumaneq, 
Dagmar Nägel och Michael Schmidt-
Nägel, 0933-204 29 
dagmar.nagel@telia.com

Vi har parat PDP Snötrollens Oppas 
K e r a k  S 2 8 8 4 4 / 2 0 0 5  m e d  P D P 
S(POLAR)CH Nikz Blues Winther 
Izza Af Katja S11242/2004 och valpar 
väntas runt den 5 oktober 2007. 
Båda föräldrardjuren är mycket duktiga 
draghundar. De är givetvis friade på höf-
ter och armbågar och de är ögonlysta utan 
anmärkning.
Vi tror på valpar med mycket arbets- 
lust då föräldrarna älskar att arbeta 
både i drag och med annat.
Är du intresserad av en valp kan du 
höra av dig till oss på tel 013-583 73 
eller via mail på snotrollens@telia.com 
Titta gärna in på vår hemsida: 
http://web.telia.com/~u13504766/ för 
att se mer om föräldrardjuren mm. 
Snötrollens kennel Fredrik och Linda

Grönlandshundsvalpar säljes. En hanhund 
och en tik. Födda 2007-04-16 efter Nateq`s 
Sika S43812/2006 (N09715/03) och 
Tuvaq S27633/99). Båda hundarna har 
HD grad A.
Tuvaq har godkänt dragprov samt 1:a 
pris på utställning Ö-klass. Tidigare par-
ning med samma föräldrar har gett bra 
resultat. Valparna säljes pga. ändrade 
förhållanden.
Kenneth Kalén
0653-31052

Chiliway’s Never Count me out.
Uppfödare/ägare samt foto: Anna Kuru i Kiruna
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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
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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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