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Nytt år, nya löften och nya förhoppningar.
Det nya året brukar alltid komma med sånt.
Löften om att sluta röka, äta nyttigare, träna mer hör väl till de vanligaste. Men hur
många av oss kan hålla det ett helt år? Ja, det
brukar gå bra ett litet tag men nu i februarimars brukar man ju redan ha brutit en del av
löfterna.
Vi har haft fullt upp sedan förra numret av
Polarhunden med olika träffar och tävlingar.
Vädret har här i Älvdalen varit riktigt bra om
man jämför med hur det var i Stockholm och
dessutom så har vi det riktigt nära till snösäkra områden som Koppången och Särna.
Det har varit jättekul att få träffa så många
av Er, nya bekanta och gamla vänner. Det är
väl det jag saknar mest efter flytten. Gamla
vänner.
Detta nummer av Polarhunden har hittils
varit den svåraste att få ihop. Många sena
bidrag har gjort det omöjligt att jobba med
tidningen som planerat. Jag måste be Er att
respektera manusstoppen. Annars blir ju
medlemmarna lidande med försenad tidning.
En annan sak som ni MÅSTE tänka på är när
ni skickar bilder till mig. Bilderna ska skickas
i originalstorlek UTAN att ha blivit förminskade. I trycket så ska bilden ha en upplösning på 300 dpi i rätt storlek (i cm). Många
av Er skickar hit bilder som inte håller måttet
och för att hålla tidningens kvalitet så sätter
jag inte in sånna kort. Tyvärr. Mer info finns
på www.sphk.se, knappen Polarhunden.

//Mia

Alaskan malamuten LP1SnowNanok
går i led.
Foto: Marika Landfors
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Vinter
Ja, många undrar nog var den tog vägen. I södra delen av landet har den knappast
synts till, och även i de norra delarna har det varit både si och så. Vi är ändå luttrade
vid det här laget och vi har blivit mer och mer uppfinningsrika när det gäller att träna
våra hundar. Det skapar ändå stora problem för oss. När ska våra distrikt i den södra
delen av landet kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter på snö? Ska det för
all framtid vara så att Polarhundsmästerskapet ska arrangeras av Nedre Norra eller
möjligen av Gävle-Dala? Nej, jag tycker inte det. Jag tror att vi måste tänka i helt nya
banor. Vi måste först av allt fundera över var vi kan ha våra tävlingar under drägligt
snösäkra förhållanden. Det är säkert i Åsarna och lika säkert i Lillholmsjö och Särna.
Det har också pratats om Lillhärdal i Härjedalen som en möjlig plats, och det finns
säkert flera. Jag tror alltså att vi måste identifiera de möjliga platser som finns för bra
vinteraktiviteter. På de platserna ska vi veta att det finns resurser för att åstadkomma
ett bra spårsystem som motsvarar våra krav. Det innebär inte att det bara är de distrikt som de möjliga platserna ligger i som ska ha möjlighet att arrangera ex.vis ett
Polarhundsmästerskap. Varför ska inte Södra eller Mälardalen kunna vara arrangör
för en tävling i Särna eller i Åsarna? Varför ska inte Mälardalen kunna arrangera ett
Polarhundsmästerskap i Åsarna i samarbete med Nedre Norra? Västra klarar att år
efter år arrangera Polar Distans i Särna. Det får inte bli så i vår gemenskap att det bara
är några av distrikten som arrangerar de stora tävlingarna. Det finns risker med att
vi har det på det sättet. Då blir det lite panik när den som alla räknar med säger nej.
Dessutom försvinner kompetensen att arrangera en stor tävling i de distrikt som aldrig
gör det. Låt oss nu börja tänka i nya banor. Jag tror att Polarhundsmästerskapet i vecka
fem 2009 ska gå i Åsarna, men vem/vilka ska vara arrangör/er? Jag vill att ni hör av
er från distrikten. Det är förvisso en utmaning, men det är en rolig utmaning.
Tack Gävle-Dala
Jag vill rikta ett tack till Gävle-Dala för ett fint arrangerat Polarhundsmästerskap i
Särna. Vädergudarna var förvisso inte med er. Årets kraftigaste snöfall (mer än 30 cm)
kom i samband med tävlingen. Dessutom blåste det hårt. Alla vet vad mycket snö och
hård vind betyder. När jag åkte upp till Särna på lördagsmorgonen var jag beredd att
möta många kritiska människor, men så blev det inte. De allra flesta var nöjda. Den
första jag träffade på, konstaterade att det finns all anledning att vara både tacksam
och imponerad över att det finns människor som ändå klarar att få fram körbara
spår under sådana förhållanden. Vi ska också komma ihåg att det är många år sedan
någon annan än Nedre Norra arrangerade vårt stora mästerskap. Så än en gång, ett
stort tack till Gävle-Dala och ett stort grattis till alla medaljörer!
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Cert i bruksklass
I styrelsen ser vi cert i bruksklass som en nödvändig utveckling. Ska vi kunna bevara
och utveckla de raser som SKK har gett oss ansvar för är det viktigt att vi har ett väl
genomarbetat meriteringssystem som tar sikte på såväl bruksegenskaper som exteriör.
Naturligtvis ska våra hundar överensstämma med den exteriörbeskrivning som finns
i rasstandarden. Samtidigt ska våra hundar ha goda bruksegenskaper som gör att de
bibehåller sin särprägel. För närvarande jobbar en arbetsgrupp som leds av Malin
Sundin med att ta fram ett förslag som ska presenteras vid nästa styrelsemöte. Det är
viktigt att ni som finns i rasklubbarna engagerar er i det arbetet. Jag vill inte att alla
synpunkter kommer när arbetsgruppen redan har lagt fram sitt förslag till styrelsen.
Det slutgiltiga beslutet kommer vi att fatta på SPHKs årsmöte 2009.
Årsmöte 2008
Som framgår av kallelse på annan plats i det här numret av Polarhunden kommer
SPHKs årsmöte att äga rum den 1 maj i samband med Mälardalens utställning på
Lövudden i Västerås. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på årsmötet. Det
är där vi ska fatta beslut om hur vi ska förändra och förbättra vår verksamhet under
kommande år. Bl.a. kommer styrelsen att lägga fram ett förslag som innebär att 200
000 kronor ställs till distriktens och rasklubbarnas förfogande. Det är i distrikten och
rasklubbarna som vår verksamhet finns, och det är där resurserna ska finnas.
SPHKs rasklubb för Samojed och Svenska Samojedringen
Lördagen den 16 februari hölls årsmöte i SPHKs rasklubb för samojed. Det var ett
välbesökt möte med god stämning. Årsmötet fattade ett enhälligt beslut om att utöka
antalet styrelseledamöter från fem till sju. Det innebar att ledamöter med en bakgrund
i SSR-leden kunde väljas in. De beslut som fattades innebär att SSR nu getts förutsättningar för att lägga ett förslag till sitt årsmöte att avveckla klubben. Det skulle
innebära att alla samojedägare äntligen samlas i en rasklubb. Det är hög tid!
Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

Kallelse till SPHKs årsmöte
torsdagen den 1 maj 2008, kl 17.00
på Lövudden, Västerås
Motioner ska vara SPHK’s sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Sandbäcken 1, 542 91 Torsö (e-post: sekreterare@sphk.se) tillhanda senast 5 veckor före årsmötet.
Polarhunden 1/2008
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Svenska Polarhundklubben, SPHK

Aktivitetskalender

hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

2008
vecka 11 2008
080315-080316
080329-080331
080427
080913-080914

Polardistans
Fäbodraget 45 år, Gävle Dala
Beaver Trap Trail, Norråker, Nedre Norra
Vagnsrace, Vaggeryd, Södra
Höstträff, Bjursås, Siberian Husky

2008
26 apr
01 maj
18 maj
17 aug
13 sept
13-14 sept
05 okt
02 nov

Svenska polarhundlubben ökar sitt medlemsantal månad för månad.
Vi måste vara en bra klubb, som vi skall vara mycket aktsam om.
I morgon är det den 8/2,och då skall det köras Svenska Rallyt, i de Värmländska
skogarna. Folk tältar för att få bra platser, man skulle kunna tro att det var ”polarhundsfolk” som var i farten. .Polarhundsmästerskapet genomfördes helgen 1-2/2, i
Särna och där var det extra vinter, minus 28 grader kallt söndag morgon. En fågel
viskade i mitt öra att det var en trevlig helg, ”lite så som det var förr”, och det är ett
gott betyg.
Hälsningar Gunnel Åkerlind / medlemsansvarig SPHK

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 är det klart
inom 1 vecka. 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 flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK, se ovan, tider och nr och E-post.

SVE

Övre Norra
Morgan Gustafsson, Katarina Gustavsson, Marie Mörk, Mariann Sandberg
Nedre Norra
Eveline Koch, Katarina Nilsson Sundström, Jenny Nygren, Saskia Sahlin, Helena
Magnusson, Harald Olsen-Sten, Veronika Widén, Christer Sundqvist
Gävle-Dala
Monika Berglöf, Göran Furèh, Ann-Mari Grahn, Malin Hedlund, Leif Larsson,
Michael Nilsson, Laila Hildingsson, Erika Jangnäs, Ulf Norling, Markus Lehnberg
Mälardalen
Lars Hween, Jessica Norden, Ulf Täres, Anna Engström, Patrik Permats,
Christoffer & Sara Wetterholm, Sven-Olof Bolander, Kenneth Forsström,
Ludvig Höglund, Peter Jakobsson, Helene Larsson, Gunilla Skinnar
Västra
Johannes Nisula, Harriet Alfredsson, Stefan Gustafsson, Madelén Sundh,
Ulf Larsson, Emil Persson
Södra
Maria Karlsson, Angelica Rothoff, Sten Mehnert, Sussie Grönberg,
Thomas Fransson, Arnold Gustafsson
Finland
Torbjörn Jörgensen, Line Löw
Norge
Leif Björneseth

OLARHUN
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Utställningar
Vaggeryd, Södra
Lövudden, Mälardalen
Junsele, Nedre Norra
Hammerdal, Nedre Norra
Simmartorp, Västra
Bjursås, siberian husky
Västerås, Mälardalen
Hökensås, alaskan malamute

Polarhunden 1/2008
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KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR SPHK
Syfte
Syftet med planen är att förbättra och förtydliga kommunikationen inom SPHK.
Det gäller såväl interna som externa kontakter.
Denna plan är övergripande för hela SPHK. Varje distrikt, rasklubb och funktionär
ska utifrån denna plan och egna behov utarbeta egna planer.
Extern kommunikation
Den externa kommunikationen avser främst Svenska Kennelklubben, Draghundsportförbundet och WSA, men kan även vara allmänheten, media och andra
organisationer.
Svenska Kennelklubben
SPHKs kontaktperson är sekreteraren. Sekreteraren är postmottagare och distribuerar
posten vidare till berörda.
Skrivelser mm från SPHK till SKK ska undertecknas av ordförande/sekreterare eller
av styrelsen utsedd person i det enskilda ärendet. Kopia ska i så fall alltid skickas till
sekreteraren.
Tävlingssekreteraren, utställningssekreteraren och medlemsansvarig ansvarar för
kontakterna inom sina respektive områden.
Draghundsportförbundet
SPHK är inte ansluten till Draghundsportförbundet/Riksidrottsförbundet, utan det
är de olika distrikten.
SPHKs kontaktperson är av styrelsen särskild utsedd person.
WSA
SPHK är ansluten till WSA.
SPHKs kontaktperson är av styrelsen särskild utsedd person.
Övriga externa kontakter
SPHKs hemsida och medlemstidningen Polarhunden är klubbens ansikte utåt.
Officiella kontakter sköts av ordföranden/styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd
person.
Intern kommunikation med distrikt och rasklubbar
Kontakt mellan SPHK, distrikt och rasklubbar sker via sekreterarna.
Då skrivelser eller yttranden kräver svar inom viss tid ska läskvitto (vid mail-kontakt)
begäras för att säkerställa att posten kommit mottagaren tillhanda. Om inte posten
kommit fram skickas ett nytt mail till sekreteraren med kopia till ordföranden.
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Intern kommunikation mellan funktionärer
Styrelsen
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.
Tid och plats:
Publiceras på hemsidan så snart det är bestämt
Kallelse, ärendelista, handlingar: Skickas två veckor före mötet till ledamöter, ersättare
och revisorer
Protokoll:		 Färdigställs inom två veckor. Skickas först på mail för
synpunkter, därefter på post för underskrift. Protokollet kan läggas ut på hemsidan efter godkännande
på mail.
		 Kopia på justerat protokoll skickas till SKK.
Arbetsutskottet
Sammanträder vid behov. Ordförande eller sekreteraren kontaktar övriga via telefon
eller mail.
Protokoll skrivs av sekreteraren och justeras av ordföranden. Protokollet anmäls på
nästkommande styrelsemöte.
Övriga funktionärer
Utställningssekreteraren: Rasklubbar och distrikt ska vända sig till utställningssekreteraren
som ansvarar för kontakterna med SKK.
Tävlingssekreteraren: Rasklubbar och distrikt ska vända sig till tävlingssekreteraren
som ansvarar för kontakterna med SKK.
Intern kommunikation med medlemmar
Medlemmarna har i första hand kontakt med distrikt och rasklubbar, vilka arrangerar
träffar, utställningar, tävlingar och kurser mm.
SPHKs kontakter sker främst genom medlemstidningen Polarhunden och hemsidan
på internet.
Polarhunden
Styrelsen utser en redaktör och en redaktionskommitté. Ordföranden är ansvarig
utgivare.
Redaktören ska ha en kontaktperson i varje rasklubb och distrikt.
Hemsidan
Styrelsen utser en särskild webbansvarig och ansvarig utgivare.
Webbansvarig ska ha en kontaktperson i varje rasklubb och distrikt.
Fastställd av Styrelsen för SPHK 2007-11-17, § 14

Polarhunden 1/2008
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Information från meriteringsregler-arbetsgruppen

Insändare

Bakgrund: På SPHK´s årsmöte 2007 antogs en motion om att se över utställningsreglerna för SPHK´s raser. En arbetsgrupp tillsattes hösten 2007 och nedan följer
lite om vad arbetsgruppen hittills diskuterat. Arbetsgruppen skall se över både
drag och utställningsmeriteringarna.
Utställningsreglerna föreslås bli lika som jaktspetsarna i grupp5 redan har. Alltså
att utställningscertifikat delas ut enbart i bruksklass men i gengäld så kan fler än
två hundar få certifikat. Bruksmeriteringarna skall ses över ordentligt och förmodligen blir det ett dragtest (inte konkurrensberoende) för att ta sig till bruksklass
och ett dragprov för att få ut championattiteln. Alltså att det blir något enklare
och lättöverskådligare att ta sig till bruksklass, men för att sedan få ut sin titel
så krävs ett svårare prov eller högre dragprovsresultat. (Ungefär lika som idag)
Bruksproven kommer att likriktas en del, men rasernas särart kommer fortfarande att utgöra basen i de olika proven.
Det kanske låter ”hårt” att bara dela ut utställningscertifikat i bruksklass, men
det här är något som jaktspetsarna har haft i över 25år. Andra jaktraser har också haft liknande regler i alla tider och är nöjda med både regler och rasutveckling. Antalet certifikat kommer med stor sannolikhet vara lika som förut, men
utdelningen kommer att förskjutas mot rasklubbsarrangemang.
Viktigt att tänka på är att det är HUNDEN som skall vara i fokus. De meriteringsregler som utvecklas framöver kommer att påverka våra rasers utveckling
och framtid. Så det är viktigt att nya reglerna syftar till att bevara rasernas unicitet och en sund polarhund.

Tävla med B-hundar i pulkastil, samojed, grönlandshund och alaskan malamute
Vi som har en B-hund har dar. Som jag har förstått kunna stå upp. Nu kan
den bästa polaren i värl- så vill de flesta dragvilliga jag jogga en halv mil utan
den att motionera med, de B-hundar trava runt 10-15 stora problem. Vilopulsen
raserna har lagom bråttom km/timme så om Husse eller har gått ned minst 10 slag.
i skidspåret eller joggingtu- Matte har lite lagom teknik Jag har fått kondition utan
ren. Jag vill se fler B-hundar och kondis så kan man åka att plåga mig, varje träning
som drar pulka eller kör med långa sträckor utan att eller tävling har varit rolig
linkörning på tävlingarna. hundarna behöver dra både tack vare upplevelsen tillI år har jag varit ensam pulka och åkare. Vi kan sammans med hundarna.
i klassen 2x15 km pulka ha målet att åka med slak Hoppas att fler upptäcker
på två tävlingar, jag hade lina under en 15 kilometers hur roligt det är att flänga
jätteroligt men det hade tävling och nästan klara det runt på skidor bakom en
varit ännu skojigare med målet för att vi har hundar Samojed, Grönlandshund
någon som man kunde som sparar lite kraft ifall eller Alaskan Malamute på
ha åkt ifrån eller blivit det dyker upp ett gäng Or- tävling.
frånåkt av. Pulkastil 2x15 rar eller något annat spän- Sitt inte och fundera och
km med 1-4 B-hundar är nande och vi behöver inte snacka utan börja dragden perfekta klassen för vara topptränade.
träna hunden. Om ni inte
vardagsmotionären, man Min äldsta hund är nu 4,5 vet hur ni ska börja så
behöver inte en motor som år alltså har jag varit tänd kontakta någon i styrelsen
Gunde eller Wassberg men på draghund lika länge. Om i det distrikt där ni bor, då
man måste träna sig själv jag för 4:a år sedan försökte får ni säkert hjälp.
och hundarna under hösten jogga 500 meter så behövde
Anders Larsson
för att man ska kunna njuta jag syrgas och stöd för att
SPHK Mälardalen
av naturen och hundarnas
imponerande arbete under
en tävling på vintern.
Att åka på en tävling är
perfekt, det finns alltid billigt boende, våra rutinerade
kompisar i SPHK har gjort
fina uppmärkta spår och
om något går fel så finns det
alltid hjälp att få. Och man
får så många trevliga och Anders Larsson med sina
hundtokiga bekanta.
samojeder på Polarhundsmästerskapet i Särna
Pulkastil är grejen, man
behöver inte så många hun-

Nu vill vi ha medlemmarnas förslag och ideér på hur meritering och utställningsreglerna skall se ut. Före den 31/3 2008 vill vi i arbetsgruppen ha Era åsikter,
helst skriftligt. Uppge gärna vilken ras Ni menar.
Skicka Era åsikter till någon av nedanstående:
Malin Sundin. Näset 2. 79492 Orsa
070-63 98 536 malin_sundin@hotmail.com
Linda Almqvist. Gerstorp Tjärarp. 585 99 Linköping
013-583 73 snotrollens@telia.com
Peter Petterson Långban gläntan, 682 92 FILIPSTAD
0590-153 63 malamutepetter@hotmail.com
Lennart Andersson, Paulus v. 4, 746 38 Bålsta
0171-579 69 2luba@telia.com

Foto: Josefin Andersson
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Ordförande

Ledamot

Vice ordförande

Suppleant

Sekreterare

Suppleant

Britt Forsgren 08-550 930 43
Peter Wahlström 08-590 877 12
Anders Larsson 08-591 433 82

Kassör

Sig-Britt Nyström 0152-132 80

Freddy Jimenez 08-712 97 33
Lollo Werra 070-600 12 94
Elisabeth Bjur Styffe 0171-41 72 02

http://malardalen.sphk.se

Hej. Först vill jag tacka Kent Hjälm och Leonard Antonsson för allt jobb med spåren
i Hamra. Helgen var underbar med fint väder, stämningen var toppen och vi hade
trevligt.
Vi ifrån Mälardalen tackar Gävle-Dala för att vi fick komma och köra vårat KM
tillsammans med dom. Vi tackar Britt-Marie Lindkvist för dom fina priserna som
hon skänkt till oss.
Vi planerar att ha ett KM januari 2009. Samtidigt lägger vi vårat årsmöte samma helg
då vi måste ändra datum för årsmötet och platsen blir Hamra. Det är till stor vikt att
vi hjälps åt, både nya som gamla medlemmar, för att allt ska bli lyckat.
I skrivande stund planerar vi inför vårutställningen i Lövudden den 1/5-2008, se
annons. Vi tar tacksamt emot priser till utställningen.
Vi planerar även en klövjetur till våren med våra hundar med övernattning.
Och dragträffar med olika sträckor på banorna. Är det någon som vill göra något så
hör av er så ordnar vi det.
Med vänlig hälsning
Britt med styrelsen

FÖREDRAG I DJURHOMEOPATI
med inriktning på akutmedel för häst, hund och katt
Lördagen den 12/4 kl.12.00, ca 3tim
Plats: Kista (närmare info kommer att finnas på hemsidan)
Inträde: 50:- betalas på plats
Minst antal deltagare: 10 pers
Anmälan sker till: Lollo Werra, lollo-werra@telia.com
Djurhomeopat Theresia Henriksson - utbildad vid Svenskt Center för Klassisk
Homeopati, berättar om den holistiska behandlingsmetoden och går igenom
diverse medel som ingår i ett homeopatiskt apotek för stall o kennelmiljö.
Medlem av RKDH – Riksförbundet för Klassiska Djurhomeopater.
VÄLKOMMEN!
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SPHK MÄLARDALEN INBJUDER TILL
OFFICIELL UTSTÄLLNING
LÖVUDDEN VÄSTERÅS 2008-05-01
Domare alaskan malamute och samojed: Kerstin Einarsson.
Domare siberian husky och grönlandshund: Gunilla Sandberg.
ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpar (4-6 månader) (6-9 månader)
Juniorklass 9-15 månader
Unghundsklass 15-24 månader
Bruksklass
Öppen klass från 24 månader
Champion klass
Veteran klass från 8 år
Veteran klass över 10 år

100 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
150 kr
gratis

Från och med den tredje fullbetalande hunden reduceras priser med 100 kr per
hund, som fullbetalande hund räknas inte valpar och veteraner.
OBS. Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen.
Sista anmälningsdagen 2008-04-01.
Anmälningsavgiften sätts in på pg. 293110-3 SPHK Distrikt Mälardalen.
Anmälan sändes till: Ann-Charlotte Lidgren
Parkvägen 16 c
762 51 Rimbo
anncharlotte.lidgren@telia.com
Vid frågor kontakta: Britt 08-550 930 43
Ann-Charlotte 0175-702 48
Yvonne 08-590 877 12
Eva 019-24 30 78
Ingrid 0586-122 90
Ägare till fjolårets BIR-hundar tag med vandringspriser och statyer.
Logi: Lövudden Hotell / vandrarhem 021-185230 Camp: 021-140279

VÄLKOMNA
Obs. Fel emailadress till Ann-Charlotte i förra numret av Polarhunden
Polarhunden 1/2008
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Summa summarum:

Insändare
Leksand 2008-01-05
Ett inlägg för det som jag hoppas kommer att bli en ny Klasskamp
Av: Mats Gelotte (författarens personliga åsikter)
Någon måste till sist sätta
ner foten för att få hejd på
denna hysteri när det gäller
antal tävlingsklasser.
Om slutmålet är att ALLA
nära på, startande i stort
ska ha en egen klass, kommer ju själva tävlingsmomentet att avta. För att ge
ett exempel: I Polarhundsmästerskapet i Särna 2008,
är det i skrivandet stund
TRETTIOFYRA klasser
totalt. Det tycks som att
flera tillkommer allt eftersom någon lyckats tolka
reglementena.
Inför mästerskapet kalkylerade styrelsen med 60
starter. Det ger i medeltal
knappt två deltagare i varje.

Dvs. alla startande (i medeltal), kommer minst att
bli silvermedaljörer i Polarhundsmästerskapet. Hur
kul egentligen är det att bli
medaljör när man kanske
bara lyckats prestera det att
ta sig i mål?
Det har tillåtits att så besinningslöst skapa reglementen. Detta ständiga ältande,
om banlängder, dragvikter
och anspänningar. I Pulkastil för att ge exempel,
har man vikt i pulkan för
att det är frågan om draghundstävling (hunden ska
dra last i pulka), att dra
en tom pulka är ju inte
meningsfullt. Vikterna är
sedan anpassade så att de
ska vara lämpliga för rasen.

När hundantalet ökas, ökas
även vikten på pulkan.
Det borde i stort innebära
att ekipagen oavsett hundantal, kunde färdas lika fort
på en viss släcka. Vad som i
praktiken skiljer är ju bl.a.
skidåkaren förmåga. Nu är
det ju så att Polarhundklubben är en klubb för Polara
hundar och att tävlingar
med dem anordnas med
syfte att mäta deras förmåga, inte skidåkares fysik.
Välj därför en sträcka i
”Pulkaklass” som även ett
”En-spann” orkar med. Sen
är det upp till skidåkaren
att träna upp sig. Slå samman Dam/Herr klasserna!

Slutsats
Pulkastil körs i klasserna: Junior, en hund ca 5km;
Sprint, ca 12-15 km;
Medeldistans, 30-50 km (alla raser, med resp. vikter ).
Slädhund:
Sprintklassen:
”Junior”, 1-2 hundar 5 km A +B
”4-spann”, (2-4 hundar) 8-12km A + B
”Begränsad”, (6-8 hundar) 15-18 km A +B
Medeldistans:
”Begränsad”, (6-8 hundar) 30-50 km A +B
”Öppen”, (8-> hundar) 30-50 km A + B
Debutantklass vuxna:
Linkörning (en hund), Pulka (en hund),
släde (max 2 hundar) alla raser. Distans, ca 5km.
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Tretton klasser på draghundstävlingar. Det räcker
då till för:
• att få en publik att uppleva någon spänning
• att det finns en klass för
de flesta
• att möjliggöra för arrangörer av tävlingar med
begränsade resurser

Mitt förslag är: Tag det
bästa ur de reglementen
som finns. Ur detta, gör
”Polarhundklubbens regler
för draghundskörning”!
Alla draghundsförare var
än de kommer från, ska
naturligtvis vara hjärtligt
välkomna att köra med
oss i våra tävlingar, men
på våra villkor.
Men Draghundsportför-

bundet då, personligen anser jag att det inte är polarhundar/förare till gagn
att hållas med dom. Polarhundklubben är inte någon
”Idrottsförening med hundar som redskap”!
Mats Gelotte
Ps. Jo, sen va det där med
barmark…
Mats Gelotte

Femundlöpet 2008

Polaris Brun och Röd nu för omg, leverans

Femundlöpet genomfördes den 31 januari – 5 februari 2008 i stark vind och tidvis sträng kyla. Till F600, 12-spann,
kom totalt 44 förare till start varav två
med siberian huskies och ett med alaskan malamutes. Alla tre renrasiga polarhundsspann fick bryta inklusive den
ende svensken Nisse Uppström.
På F400, 8-spann, startade totalt 85 förare varav sju med siberian huskies, ett
med alaskan malamutes och ett med
grönlandshundar. Av de renrasiga polarhundspannen fick två bryta, medan övriga sju fullföljde tävlingen bland annat
den ende svensken Anders Hörnlund.

polaris annons.indd 1

2008-02-15 16:46:21
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SPHK`s RASKLUBB FÖR SIBERIAN HUSKY POSTGIRO 38 70 52-4

Detta referat har tidigare publicerats i NSHKs medlemstidning. Huskybladet

Norsk Vinnarutställning sett ur svensk synvinkel
http://www.siberianhusky.se
Ordförande

Birgitta Mjöberg Dalgatan 51, 796 31 Älvdalen
070-385 96 50

Sekreterare
Malin Sundin, Näset 2. 794 92 Orsa
070-63 98 536 malin_sundin@hotmail.com

Kassör, samt info slädprov
Fredrik Filander, Klarinsv. 11 84292 Sveg
0680-211 60 fredrik.filander@telia.com

Ledamot
Anders Hörnlund, Sandbäcken 1 54291 Torsö
0501-199 54, agneta.nilsson@vgregion.se

Suppleanter

Valphänvisning

Ann Wessman, Smess, Ed Blixtgatan 11,
820 42 Korskrogen, 0651-220 87
annwessman@telia.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

Börje Jansson
Johnny Skye Djusa 7,
776 96 Dala-Husby, 0225-411 21
per.skye@telia.com

Så har ett nytt år börjat och nya krafter har valts in i styrelsen. Nya i styrelsen är
förutom undertecknad, Anders Hörnlund och Fredrik Filander. Börje Jansson valdes
in som suppleant. Birgitta Mjöberg omvaldes som ordförande. Johnny Skye är kvar
som suppleant.
En motion var inlämnad på årsmötet och den antogs med viss modifikation. Från och
med nu skall även föräldradjurens registreringsnummer meddelas valpförmedlaren. Så
att intresserade valpköpare lättare kan kolla upp härstamning, meriter och hälsa.
Denna säsong får väl nästan anses som ”silly season” vad det gäller meriteringar,
tävlingsregler och tävlingskalender! Förhoppningsvis blir nästa års tävlingar planerade
i god tid och i samråd mellan rasklubbarna. VM i Åsarna har ju också gjort att en del
tävlingar haft WSA-regler både vad det gäller pulkavikter, ålder på hundar och förare.
Pulkavikterna påverkar ju inte SH-cupen eller meritering. Men att juniorklasserna
har blivit så olika beroende på regelverk är olyckligt. Ena gången får junioren tävla i
meriterande klass med fyra hundar och andra gången i juniorklass med bara två-tre
hundar. Det gör det också svårt att räkna ut vem som skall ha vilka poäng i SH-cupen.
Det är ohållbart att reglerna skall vara så olika och till nästa år lär det beslutas i god
tid vilket regelverk det är som gäller. Skall vi ha kvar ESDRAs regelverk eller är det
WSA som gäller? Och hur gör vi med hundarnas meriteringsålder? SPHK har ett stort
jobb framför sig med en eventuell regelrevidering och rasklubben kommer att ha en
arbetshelg i vår för att bland annat diskutera dessa frågor.
Malin Sundin, sekreterare
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Min första utställning i Norge gav ju mersmak och när samma domare skulle dömma
på Vikingskippet i Hamar som inte är så långt från Sverige så var ju valet enkelt. Jag
anmälde min, vid det här laget välkända tik, Mettemarit och min andra main leader,
Edwin.
I samband med utställningen så skulle jag passa på att leverera en valp och träffa vänner
i Norge. Så när domarändringen kom så visste jag att själva utställningen inte skulle
bli helgens inriktning. I Sverige har vi en gratis Internettjänst som heter Hunddata.
Där kan man se samtliga meriterande tävlingsresultat som finns i Sverige. Man går in
på www.skk.se, klickar på webbtjänster och sedan på hunddata. Under den rubriken
så kan man sedan hitta mängder med stamtavlor och resultat. Man kan även hitta
alla domare som någon gång dömt i Sverige. Det är således enkelt att se vad domarna
gillat förut. Har man någorlunda koll på andra hundar inom sin ras och olika kennlars
exteriöra typ så kan man direkt sålla bort de domare och utställningar som det inte
är värt besväret att åka på!
Så jag visste redan när jag kom till Hamar att jag förmodligen inte skulle få en användbar bedömning. Men att det skulle bli så illa, det ville jag inte tro… Men till
domarens försvar så kan man väl kort säga, att hon i varje fall var konsekvent! Men
att ställa hundar som har draget som yrke och med många tränings- och tävlingsdagar
på fjället bakom sig, och få höra att de saknar både ”massa” och polara karaktär är
bara sorgligt.
Men vi utställare hade i alla fall väldigt trevligt utanför ringen! Mettemarits valp,
Ravna fick flytta till sin nya flock och jag fick många timmar av ”hundsnack” under
mina dagar i Norge. Plus att jag fick fylla på lagret med norskt bröd, ”ha-på” och
Freja-choklad…
Hur kan man då göra för att veta vilka utställningar man kan åka på och hur skall
NKK veta vilka domare som hundägare vill ställa för?
Både NKK och SKK har ju utställningsinkomster som en mycket viktig intäktspost och
vill ju således ha in många anmälningar. Så om vi draghundsägare berättar för våra
lokala kennelklubbar och utställningsarrangörer vilka domare som ger många anmälda
hundar så kommer de att lyssna! Så ställer vi upp och åker på de utställningar som
har en domare som kan arbetande rasers exteriör, så kommer de domarna att anlitas
av fler! Ett tips på hur man kan se om en domare gillar arbetande hundar eller inte,
är att se vilka andra raser domaren dömer/dömt. Är det en domare som bara dömer
jakthundar så har den förmodligen koll på arbetande hundars funktionella exteriör
och inte premierar extremer.
Malin Sundin. Ylajärvis kennel. Sverige
Polarhunden 1/2008
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Bjursås Ski Center, Domare: Vincent Buoniello
Rekordantal anmälda hundar på rasspecialen i Bjursås. Undertecknad började redan
på våren 2007 att rita upp riktlinjer för utställningen och jag tror att jag fick det att
fungera och hoppas att alla blev nöjda med prisbordet.
Jag informerade domaren om det svenska bedömningssystemet och tyvärr, får jag väl
säga, hade inte mina ord någon större kraft. Jag beklagar det som inträffade i avelsoch uppfödargrupperna. Det får inte hända igen. Min ide var att man skulle ta in en
grupp i taget men det blev tyvärr inte så.
Jag, personligen, tycker att Bjursås som plats är bra. Härligt läge och stugorna är
fina. Vi stör ingen och personalen är trevlig och bra att samarbeta med. Dessutom
ställer de upp på mina idéer. Jag hoppas att ni tycker det är värt att komma igen och
att maten var till belåtenhet.
Jag provade även att ha 4 försäljare och jag tror att det är en bra ide. De som inte
orkar att sitta och titta på hundar kan gå runt och handla lite. Jag såg att det även
intresserade besökare som bara kom för att titta.
Vi hade Folksam på plats för att kunna informera om vikten av att ha hundarna försäkrade om något händer. Dessutom kom Falukuriren och gjorde att stort reportage.
Fredag kväll bjöds det in till grillkväll i kåtan. Det var välbesökt och ett bra sätt att
få in de nya människorna i rasklubben till
gemenskap.
Lördagen bjöd på sol och blåst men den stora chocken kom på söndagsmorgonen när
jag kom ut och tälten låg som plockepinn på
utställningsplatsen. Klubbens tält klarade sig
medan mitt stora tält blev kaffeved. Vi hade
sedan fullt sjå att binda fast och hålla i tältet
så att ringsekreterarna kunde arbeta. Tack
till alla snälla som hjälpte mig med det.
Ett stort tack även till våra sponsorer, utan
er inga priser, och till Donald Eriksson som
fotograferade under helgen.
YLAJÄRVIS AA JACK SPARROW
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Här kommer resultaten och lite blandade foton:
BIS, CERT Bästa brukshund
MINTO S16435/2005
e.Ukko av Vargevass u.Team Vacha Star
ägare: Anders Hörnlund
BH 2 BIS Junior Nay-Laa-Chees River Tunguska
BH 3 Heidiburghs Erik
BH 4 Team Amorox Brio
BH 5 Igais Tassar Canis Major Sirius
BIM, CERT Bästa brukshund
FREJA S15497/2005
e.Peter&Camillas Apache u.Goldie-Hawn
ägare: Jens Lindberget
BT 2 Chiliway´s Bourbon Blizzard
BT 3 Isa
BT 4 BIM Junior Nay-Laa-Chees River Jenisej
BT 5 Fenrisulven Stikla
Övriga Final resultat:
Bästa hanvalp (4-6mån)
YLAJÄRVIS AA JACK SPARROW
Bästa tikvalp (4-6mån)
INDIAN TRIBE HUSKY´S NITINAT
Bästa hanvalp: (6-9mån)
MOON GLOW´S FERRARI

INDIAN TRIBE HUSKY´S NITINAT

MINTO

FREJA
Polarhunden 1/2008
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Bästa tikvalp: (6-9mån)
NAY-LA-CHEE´S YINCA TESSLIN
BIS junior hane:
NAY-LA-CHEE´S RIVER TUNGUSKA
BIM junior tik:
NAY-LA-CHEE´S RIVER JENESEJ
BIS unghund hane:
CARAGANAS ENIRO
BIM unghund tik:
FLAMING STAR KIPP D´AMUNDSEN
BIS veteran tik:
S(Polar)Ch Fenrisulven Freja
BIM veteran hane: Robin

ROBIN

En mycket glad och rörd Lotta Antoniusson Kennel Fenrisulven, Sälen åkte glatt
hem med både BIS uppfödargrupp och BIS Avelsgrupp med S(Polar)Ch Fenrisulven
Freja Grattis Lotta
Ett stort grattis till Er alla och tack för att ni kom. Jag hoppas att vi ses i Bjursås i
september.
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Lördag kväll i Bjursås
Text och foto: Ola Lindgren

På lördag kväll var det Musher Dinner i
Bäverhyddans värdshus. Det var verkligen
knökafullt och det snackades hund till
max. Efter middagen var det prisutdelning
för vinterns husky cup. Därefter hade
helgens domare Vincent Buoniello lite
reflektioner om hur han såg på rasen
i Sverige idag. Han började med att
konstatera att han sett så många bra
kvalitetshundar under dagen. Det hade
många gånger varit en smakfråga hur han
hade placerat hundarna. Här kom han
också in på det speciella kortsystem som
han använder som domare. Ett system
som konfunderade en del av oss utställare.
Han menade också att allt man behöver
göra med hunden inför en utställning att
borsta den. Inget schampo och inget talk
eller puder! En återkommande brist som
han kunde se hos ett antal av hundarna
var att dom var raka i fronten. Men
samtidigt kompenserar våra hundar
eventuella brister med att dom allmänt
sett är i god kondition. En vecka tidigare
hade Vincent dömt en större Siberian
Husky utställning i Finland och han
menade att de finska hundarna generellt
sett har större problem med raka fronter.
Han gjorde även en återblick på SEPPprogrammet som kom till i USA för att
leta fram ”bra draghundar”. Vincent
menade dock att kvalitén på våra hundar
är så pass bra att vi inte behöver något
SEPP-program. Han har dömt rasen i USA
sedan 1963. Rasstandarden beskriver en
bra arbetande hund. I USA har många
av hundarna alltför korta ben vilket han
menade inte ger förutsättningar för en
arbetande hund. De ser ofta ut som unga

malamuter! Dock har detta förbättrats
på senare år. I USA är hundutställningar
bara show och hundarna döms inte alltid
efter standarden.
Hos en bra slädhund är rörelserna
huvudsaken med bra vinklar och bra
balans. En bra hund kan springa länge
utan att bli trött medan en hund med
brister blir trött fortare och förmodligen
inte kan jobba som slädhund i lika många
år. Avslutningsvis gjorde Vincent en
tillbakablick till när han var här i Sverige
och dömde siberian huskys för 15 år
sedan. ”I was happy then and I´m happy
now! The dogs are propably better today
then 15 years ago”
Till sist vill jag bara konstatera att Vincent
verkligen är en person som älskar rasen
siberian husky!

Vincent Buoniello
Polarhunden 1/2008
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SHAM-draget

Ett utmärkt tillfälle att prova på att meritera sina hundar! Det finns både chans på
konkurrensmeritering och polarhundtest A. SHAM-draget i Nornäs har vuxit med
åren och blivit en mycket populär ”första-tävling” för nya draghundsägare. Draget
har en karaktär av det äldre slaget, då man träffades ”i skogen” för att tävla och
framförallt träffa draghundsfolk av alla sorter och raser. Utan dödligt allvar eller
osund tävlingsstress. Vi tävlande skall ge en stor eloge till de ideella krafter som gör
tävlingen möjlig! För oss som kör både Polardistans och SHAM-draget så är skyltarna
klart bekanta! Som kuriosa kan man nämna att det på långa banan kändes som om
det var lika många blåa skyltar utsatta som det är på hela Polardistans…
Lördagen bjöd på kallt och klart väder, med mycket snabba tider! I öppenklass medeldistans så låg medelhastigheten för de topplacerade på hela 22km/h! Söndagen bjöd
på för hundarna sämre väder! Det var varmt… Flera plusgrader i målområdet. Spåren
höll trots detta bra och tiderna blev bara något sämre än lördagens.
I år var det rekordmånga internationella tävlande. Många spann kom från Norge
som ju bara ligger halvannan timme bort. Danmark, Tyskland och Holland var också
representerat. Flera av spannen kommer säkert att placera sig högt på kommande
världsmästerskap och till nästa år får vi nog se dem på startlinjen i Nornäs igen! Om
inte annat så kommer nog startfältet bli fyllt av ”veteraner” ändå.
Malin Sundin
RESULTAT SHAM-DRAGET
Startnr SHAM-Draget 2008

Tid dag 1

Tid dag 2

Totaltid

Placering

3
2
6
1
4
5

Öppen Medel
Torbjörn Öhrström
Manfred Witchel
Bo Jönsson
Anders Hörnlund
Lotta Antoniusson
Sigmund Alhaug

2.03.10
2.04.59
2.06.53
2.14.37
2.32.54
2.35.57

2.24.30
2.24.50
2.23.27
2.47.28
2.37.12
2.49.45

4.27.40
4.29.19
4.40.20
5.02.05
5.10.06
5.25.42

1
2
3
4
5
6

11
10
12
8
34

Beg Medel
Ulf Hope
Constant Hegeman
Malin Sundin
Nina Filander
Rikke Bergendal

2.29.05
2.24.19
2.25.01
2.14.07
2.45.16

2.36.50
2.46.30
2.46.42
3.21.22
2.55.22

5.05.55
5.10.49
5.11.43
5.35.29
5.40.38

1
2
3
4
5

22
16
17
18
14
15
21
62

2x30 km
Kristin Esseth
Lennart Andersson
Harriet Svensson
Gösta Karlberg
Malin Aspaas
Roland Stigestad
Patrik Skarped
Inge Eklund
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2.04.22
2.06.39
2.18.58
2.20.18
2.27.40
2.36.00
2.14.40
Ej start

2.16.00
2.14.27
2.27.09
2.42.45
2.44.33
2.49.22
2.20.20
3.03.08

4.20.22
4.21.06
4.46.07
5.03.03
5.12.13
5.25.22
4.35.00

1
2
3
4
5
6
(Ingen la
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ä jun
Agnes Christoffersson

16.33

20.20

36.53

1

28
27
26
29

Y jun
Maja Antoniusson
Tanja Tuovila
Katarina Johansson
Tuva Hope

18.38
19.50
21.40
26.19

20.47
24.46
24.06
24.32

39.25
44.36
45.46
50.51

1
2
3
4

30
31

8 spann
Jan Snarberg
Bengt Åke Sjölund

37.11
37.31

40.32
42.36

1.17.43
1.20.07

1
2

37
33
39
38
35
40
36
41
42

6 spann
Jens Lindberget
Camilla Burvall
Pär Karlsson
Johnny Skye
Mattias Mjöberg
Adam Kolota
Ola Lindgren
Gunilla Jönsson
Rasmus Hellbo

36.10
38.35
38.05
41.10
40.12
41.56
40.37
52.04
1.02.14

41.16
44.34
45.22
45.10
46.10
48.11
51.57
48.38
1.07.19

1.17.26
1.23.09
1.23.27
1.26.20
1.26.22
1.30.07
1.32.34
1.40.42
2.09.33

1
2
3
4
5
6
7
8
9

45
44
52
54
50
43
51
55
46
49
47
53
56
48

4 spann
Mikael Frost Hansen
Teddy Kårwik
Helena Magnusson
Rebecka Öberg
Manuela Andersson
Trude Mathisen
Irene Ax
Sandra Olofsson
Susanne Hansen
Pernilla Gereflod
Viggo Jörgensen
Joakim Persson
Annika Carlsson
Ulf Arretun

23.23
27.27
25.57
25.40
28.02
27.57
28.10
29.04
33.10
29.32
30.59
31.25
33.44
37.41

26.26
27.11
28.48
30.45
29.57
32.29
34.00
33.34
29.39
34.07
33.37
39.26
40.18
42.53

49.49
54.38
54.45
56.25
57.59
1.00.26
1.02.10
1.02.38
1.02.49
1.03.39
1.04.36
1.10.51
1.14.02
1.20.34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

59
61
58
57

Pulka 2 spann 2x15 km
Unni Öigard
Patrik Hedberg
Caroline Hoffman Jönsson
Lasse Herngren

48.45
48.10
51.16
53.46

56.02
58.04
58.11
1.08.34

1.44.47
1.46.14
1.49.27
2.02.20

1
2
3
4

62
63
64

1-spann 10 km A-test
Inge Eklund
Tobias Mårtensson
Niklas Lindh

16/2 2008
56.17
58.03
1.03.47

17/2 2008
Ej start
55.26
Brutit

66

2x10 lina
Ingela Hedberg

35.23

42.12

1.21.35

1
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Att välja valp! För 30 år sedan !!!!!!!!
De flesta människorna väljer valpar av olika kriterier, som utseende, temperament,
framåtanda, kroppsbyggnad m m .En del uppfödare behåller hela valpkullen, efter
välmeriterade föräldrar, för att sedan sälja den eller de valpar, som i uppfödarens ögon
inte håller måttet, först vid 6-8 mån ålder.
Vår grundmetod vid valpval är mycket enkel, men det har visat sig tämligen pålitligt
och säkert. När valpen är mellan 7 och 8 veckor, varken yngre eller äldre, bär man ut
den en bra bit ifrån valphagen innan man sätter ned den. Sedan sätter man på den ett
fint läderhalsband (för första fången i valpens liv), kopplar valpen och börjar att gå
iväg, med ett mjukt grepp i kopplet. Nu får man snabbt erfara vad valpen går för.
Grupp 1. Valparna stretar någon sekund när kopplet sträcks, för att sedan omedelbart
associera det till vart husse/matte går, och springer då snabbt fram vid sidan om eller
framför husse/matte. Valpen kan streta emot och kämpa lite men med lite lirkande så
kan valpen efter ett par minuter tackla det mesta. Den ignorerar de andra valparna/
hundarna och visar ett minimalt intresse för omgivningen. Varje ledarhund vi haft,
utom en, var i den här gruppen. De är lättlärda och rediga och klara i huvudet. De
älskar också träningen, samt har en utomordentlig samarbetsförmåga.
Grupp 2. Valparna kan börja med att ligga tryckta på marken, och när man drar i
kopplet gör de allt motstånd de kan, de slåss, tjuter och kastar sig hit och dit. Men om
man visar lite tålamod några minuter, lirkar och kelar med valpen så kommer den att
uppföra sig fint inom 10 minuter. Dessa valpar som bråkar och gör aktivt motstånd,
brukar dock bli bra hundar, så länge de verkligen är aktiva.
Grupp 3. Valparna gör också här motstånd, men på ett passivt sätt. När kopplet hålls slakt
kryper de iväg mot valpgården, ofta under gnäll och gny. De följer med motvilligt så länge
kopplet är sträckt, men gnäller ofta. Så småningom om inser de för bekvämlighetens skull,
att det är bättre att följa med den som leder dem, men så fort man stannar sätter de sig,
eller står en bit ifrån och längtar tillbaka till hundgården. Svansviftningar förekommer
sällan. En del hundar från denna grupp kan emellertid bli hyfsade slädhundar.
Grupp 4 Valparna är rena bedrövelsen. Det är de som ger upp. Så snart kopplet
drar valpen framåt, lägger den sig. Den kanske sluter ögonen och låter nosen släpa i
smutsen. Den kommer att förbli liggande, på magen eller på sidan, så länge som man
drar i kopplet. Om den reser sig under en paus, så lägger den sig direkt så fort man
börjar gå igen. Dessa hundar har tyvärr inte, enligt vår uppfattning, någon framtid i
slädhundssammanhang.
Vi har avslutningsvis, kunnat undvika en massa besvikelser i vår uppfödning av
slädhundar genom att använda dessa urvalsmetoder. Vi har också kunnat sälja bra
valpar som har lyckats väl för seriösa hundförare, genom att testa varje valp på det
här sättet före leverans.
HUR VÄLJER DU UT DIN VALP??????
Det här är ingen skröna utan stod att läsa i SSHK`s Slädhunden nr 5, 81/82.
Gunnel Åkerlind
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Ordförande

Alf Hallén tel: 0691-206 61 alfhallen@telia.com

Vice ordförande/Ledamot

Pernilla Persson tel: 0644-500 35 pernillapersson@vintervisa.com

Sekreterare

Caroline Hoffman-Jönsson tel: 0671-201 19
carolinehoffmanjonsson@telia.com

Kassör

Lena Nordlöf tel: 063-303 32 (ej ledamot)

Ledamot
Kirsten H. Andersen tel: 0670-400 01 mail@mullnaeset.se

www.sphk.se/nedrenorra

Ledamot
Anna Kårvik tel: 0687-105 54 karviks.bilverkstad@telia.com

Hej Nedre Norringar!

Nytt år, ny styrelse och nya aktiviteter! Vill börja med att önska alla er medlemmar en god fortsättning på det nya året, hoppas att ni haft en lika bra början
på säsongen som för mig i Strömsund. Denna vinter har ju varit helt kanon, med
mestadels mycket snö och bra spårförhållanden!
Tiden går fort och vi har hunnit genomföra årets första tävling i Lillholmsjö. Kan
väl inte ha undgått någon att vi hade rekordstort startfällt på ”vårt lilla KM” – 107
st starter! Vi hade också vårt årsmöte med prisutdelning, avtackningar och middag
under den helgen! Stort tack till Elsa och Nils-Erik på Gästgiveriet och till alla er
som var där! Årsmötesprotokoll och mer info om detta hittar du på vår hemsida som
förövrigt att helt ny.
Nästa helt nya ansikten finner du också i NN styrelse, bara Alf, Lars och Pernilla finns
kvar bland de ”gamla”. Vill hälsa Caroline, Anna, Kirsten och Ulrika välkommen. Vi
hoppas på ett gott år inom styrelsearbetet och att ni medlemmar kommer med synpunkter, önskemål och hjälp som vi behöver för klubben ska leva och blomstra!
Nu siktar vi i första hand på WSA-VM i Åsarna under v. 10! Välkommen dit som
deltagare eller åskådare! Mer info på www.polarhundsvm.se
Kommande aktiviteter under året!:
Verksamhetsplan för 2008, Nedre Norra distriktet
- Verka för att alla medlemmar oavsett ålder, erfarenhet, rastillhörighet eller aktivitetsinriktningskall känna sig välkommen i klubben.
- Fortsätta arbetet att jobba tillsammans med Svenska draghundsportförbundet.
- Öka medlemmarnas intresse av att stödja klubbverksamheten genom funktioärsuppgifter på arrangemang, deltagande i arbetshelger etc. Detta är livsviktigt för att
klubben ska kunna vara levande och erbjuda aktiviteter.
Polarhunden 1/2008
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Aktiviteter
- Klubbmästerskap i Lillholmsjö 12-13 januari i Lillholmsjö.
- Arrangera WSA-VM tillsammans med Bergs kommun i Åsarna i mars.
- 2 st officiella utställningar (Junsele – 18 maj, Hammerdal – 17 augusti)
- 2 st grönt kort utbildningar.
- Delta med monter på Fäviken game fair i augusti.
- Beaver trap trail, Norråker 29-31/3.
- Medlemsmötet i Hammerdal i samband med utställningen.
Behöver du ta Grönt kort? Gör en intresseanmälan via vår hemsida!
Musch on!
/Styrelsen NN genom Pernilla

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Sekreterare

Kassör

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

Anna Skye
tel: 0225-41121

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

Tankar kring att arrangera ett Polarhundsmästerskap
Vi inom SPHK Gävle Dala blev kontaktade av förre ordföranden i SPHK om vi kunde
tänka oss att arrangera Polarhundsmästerskapet 2008 Anledningen var att Nedre Norra
inte kände att de hann och orkade med både ett VM och ett Polarhundsmästerskap/
Nordic Open.

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
www.vildmannensdrag.com

Hundkörning • Utrustning
Tillverkning • Skärslipning
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Polarhundsmästerskapet är SPHK:s arrangemang som distrikten arrangerar åt
moderklubben. Styrelsen inom Gävle Dala fick vid vårt årsmöte 2007 klartecken från
medlemmarna att jobba för ett mästerskap i Gävle Dalas regi. Senaste gången Gävle
Dala arrangerade ett Polarhundsmästerskap var 1997 och nu 11 år senare skulle det
bli igen.
Det första vi måste lösa var att hitta platsen där vi kunde vara. Mitt första förslag var
att vi skulle vara i Ryssjön med Särna som reservort men det ändrades snart till att
Särna blev huvudorten. Där visste vi att det finns snö, bra boende osv.
Polarhundsmästerskapet är som namnet låter just ett mästerskap för de polara raserna
det var i år också kvaltävling till VM i Åsarna. Därav blev 3 regelverk inblandade.
WSA, ESDRA:s och rasklubbarnas vikter.
Detta med de olika regelverken gav huvudbry åt många. Varför skulle det vara så och
inte så. Varför WSA:s anspänning med hundar i singelled jag tänker inte tävla i VM utan
vill tävla bara i Särna osv. Vi fick 378 mail med anmälningar, frågor och ”skäll”.
När anmälningstiden gått ut hade vi 68 anmälningar och allt boende kring Särna var i
princip uppbokade. Det var 17st som ville efteranmäla sig, den siste så sent som dagen
före tävlingen. Många menade på att de alltid brukar få sin efteranmälan godkänd
även om inte arrangörerna accepterar efteranmälningar. När sedan tävlingsdatumet
närmade sig så infann ett för mig konstigt fenomen och de var alla som började stryka
sig. Det var en uppsjö konstiga anledningar bl.a. att de hört på radion att det var för
mycket snö i Särna (?).
På torsdagen när vi åkte från Hedemora till Särna så ringde ytterligare 10 st och strök
sig. Under torsdags kvällen var det sedan 3 ekipage som inte kom som inte heller
meddelade oss något. Detta gjorde att vi höll vår veterinär kvar i över 1 timme extra
helt i onödan samtidigt som man funderar om något allvarligt hänt.
Polarhunden 1/2008
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Veterinär besiktningen och de 2 förarmötena gick snabbt och gjorde att väntan inte blev
så lång för deltagarna. Natten till fredagen kom sedan snöandet igång. Spårarbetarna
gjorde ett fantastiskt jobb med att få till spår trots vind och ihärdigt snöande. Någon
enstaka tyckte väl säkert att vi skulle ha 5 meter pistad bana men tyvärr så ser inte
verkligheten ut så. Ska vi kunna arrangera tävlingar måste vi komma ut på skoterspår
och deras leder så är verkligheten.
Jag själv och min dotter fick åka hem redan på fredag eftermiddag. En hund hade
smitit hemma och min dotters bästa kompis och hans föräldrar hade omkommit i en
bilolycka.
Till lördagens tävling så snöade det igen vilket krävde tidig morgon och ytterligare
jobb för spårkörarna. På kvällen sedan var det en god middag och prisutdelning som
jag då tyvärr missade.
Mina egna tankar om denna tävling är följande.
För det första: Vi hade totalt 38 klasser i annonsen men ytterst få klasser med mer
än 3 startande. Kanske dags att se över vilka klasser som egentligen är ”nödvändiga”
att ha.
För det andra: Det kom in en mängd önskemål om sträckor. Bl.a. på 4-spann fanns
önskemål om sträckor på 8km, 9km, absolut inte över 10km samt gärna över 10km.
Vi fick 2 avhopp p.g.a. att banan var så lång som 10km. Vi kan inte ändra naturen
för att få banlängder som passar alla. Med färre antal banlängder gör det lättare för
arrangörer att ordna fler tävlingar.
För det tredje: 5 meter pistad bana med funktionärer vid varje tänkbart tillfälle för
felåkning är inte möjligt. Ingen arrangör klarar det. Det är ett tufft jobb att få ihop
funktionärer. Som exempel så hade vi på fredagen 7 funktionärer runt 5km spåret när
ungdomarna åkte. På lördagen 5st.
För det fjärde: Inom ESDRA:s regelverk kan man bli diskvalificerad p.g.a. att man
skadar sporten. En förare har enligt mitt sett att se det just skadat sporten. I Särna
som ort har man tålamod för skällande hundar och hundekipage bl.a Polardistans
och andra tävlingar samt att det faktiskt bor många draghundskörare just kring
Särna. Vi hade också annonserat i lokalpressen att vi skulle ha hundtävling. Vi hade i
vår information på hemsidan också skrivit att spåren kommer bl.a gå på skoterleder.
Polardistans och andra som planerar tävlingar i Särna området är också beroende
av att kunna köra på skoterleder samt ha en bra relation med skoteråkare. Nu har
klagomål kommit in ang. en förare som betett sig illa mot skoteråkare genom bl.a.
skrikit okvädesord. I mitt sett att se det har han genom detta förfarande skadat sporten
och borde egentligen diskvalificeras.
För det femte: Vänta med att stryka er innan sista anmälningsdagen är till enda. Vi hade
2 som strök sig innan anmälningstiden hade gått ut p.g.a. att det var för få startande
i gruppen. Hade man inte gjort det hade det blivit en full grupp.
Ordförande i Gävle Dala/Per Skye
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Kallelse till SPHK Gävle Dalas årsmöte
När: 6 april kl. 14.00
Var: Dala Floda (mer information kommer på
våran hemsida eller ring 0225/41121)

Välkomna

Klubben bjuder på smörgåstårta
Ett stort tack
Jag vill tacka alla som gjort det möjligt
att genomföra Polarhundsmästerskapet
2008 i Särna.
Alla ni funktionärer, skoterförare, spårarbetare, hamburgeripersonal, speaker,
tidräknare, kock och alla förare. Samt sist
men ändå inte minst alla goa hundar som
med glädje kämpade genom snöyran.
Jag vill också framföra ett stort och varmt
tack till alla sponsorer som hjälpe till att
göra prisbordet överfullt.
Tävlingsledare Anna Skye

Siberian husky Chilway’s Never Count me out.

Intresserad av att köra en
10 mila tur med hund?
Vi har planer på att köra en tur i Särna
(runt Lövhögen) på ca 10 mil med 2
övernattningar.
Vi kommer att köra följeskotrar också.
Ett bra tillfälle för er som vill ut på
långtur men inte vill ge er ut själva.
För mer information Per och Anna Skye
0225-41121, per.skye@telia.com

Ägare/foto: Anna Kuru
Polarhunden 1/2008
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Polarhundsmästerskapet 2008
Fotograf: Josefin Andersson

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

Sandra Olofsson har precis lämnat starten med ett 4-spann siberian husky.

Jan Snarberg går i mål som vinnare i klassen 8-spann
2x15 km A
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Pia Ångström sticker iväg med sitt 6-spann siberian
husky och vinner klassen 2x15 km

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

www.malamuteklubben.se

I skrivande stund härjar sista förberedelserna inför Shamdraget i helgen 16. & 17.
februari i Nornäs samt Malamute veckan i Särna hela vecka 8. Igen i år har Shamdraget
uppnått ett nytt rekord för antal anmälda spann jämfört med förra årets rekord på 59
anmälda och 55 startande har vi i år 85 anmälda – tyvärr har flera stryckit sig p.g.a.
olika sjukdomsorsaker som har plågat draghundsporten sen mitten av januari.
Antalet anmälda på Malamute veckan är däremot det lägsta vi har haft på flera år,
vilket är lite tråkigt eftersom det finns folk inom klubben som har lagt ner mycket
tid på detta arrangemang och speciellt i år har vi försökt att förnya arrangemanget
genom att ta in föredragshållare som vi förväntade oss att våra medlemmar skulle ha
större interesse för.
Polarhundsmästerskapet gick av stapeln i Särna helgen vecka 5 – endast ett tiotal
startande malamute ekipage representerade vår ras. Synd att inte fler vill visa upp
vår ras som vanligtvis klarar sig bra i konkurrensen. Undrar fortfarande varför så
få malamuter finns på tävlingarna – vad krävs för att få ut mer folk på tävlingarna?
Hoppas att en hel del mer malamuter körs på hemmaplan än dom som kommer på
tävlingarna, annars kan vi knappt kalla våran ras för en arbetande polarhunds ras
längre! Om ni kör era hundar hemma, varför tar ni inte nästa steg och kommer ut i
tävlingsspåren också?!?!
Senaste års statistik på HD, AD och ögon är ganska så bekymmersamt med tanke
på att endast 32 % av avkommor från årskullen 2005 är höftröntgade, 29% är
armbågsröntgde och endast 21 % är ögonundersökta – enligt RAS så är rasklubbens
mål att 50% av varje årskull ska kollas på HD, AD och ögon – varför blir så få
individer kollade? Varför har vår uppfödare och malamuteägare inte större interesse
av att kolla hela kullen istället för endast enstaka hundar i varje kull – det är ett ganska
så bekymmersamt läge att så få hela kullar undersöks. Hur får vi folk att kolla sina
hundar? I dagsläget ser det ut att endast hundar som är tänkta att ingå i aveln kollas,
men vad har vi ut av att kolla endast avelsdjuren när övriga syskon inte kollas och
kan ha mycket sämre resultat en den hund som utses till avel. Om vi ska få en bättre
helhetsbild på HD, AD och ögon på vår ras så måste vi få mer hundar undersökta – det
måste vara i allas interesse och för rasens bästa att få en så bra bild som möjligt på
hälsostatusen på vår ras. Jag vill uppmana ni som har hundar mellan 18-24 månader
Polarhunden 1/2008
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att få era hundar kollade – det är för rasens skull och på detta sätt kan ni hjälpa eran
uppfödare att avkomsgranska aveln ur den kennel vart du har köpt din valp!!! Speciellt
uppfödarna har ett stort ansvar för rasens hälsostatus, men också ni som malamuteägare har ett medansvar – det är erat ansvar att få era hundar kollade!!!
Hoppas att vintern fortfarande håller i sig och att ni njuter av denna bästa tid på året
med hundarna.
Karina Andreasen, Ordf.

Reg.nr
S14223/2002
S43396/2006
S29605/2006
S57968/2006
S63223/2004
S57965/2006
S53570/2005
S52781/2006
S60330/2003
S29602/2006
S29604/2006
S13658/2007
S59260/2006
S59279/2003
S29341/2004
S48905/2004
S57963/2006
S57964/2006
S61164/2002
S60624/2004
S60327/2003
S21336/99
S68477/2005
S14146/2001
S63225/2004
S14222/2002
S50796/2006
S52782/2006
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Namn
Masano's Iron Will Adobe
Järnviljan's Ursa-Major
Silent Ridge Dragonfly Of Snow
Cahppes Blaze Tracey
Shannuq's Klondyke Raya
Cahppes Wild Bill Hickock
Noatak's Endurance Togo Du Kuling
Noatak's Icewind Kodiak Du Breeze
Noatak's Omen Skerpa Du Cheyenne
Silent Ridge Dusty Of Snow
Silent Ridge Decoy Of Snow
Draga Od Mamuti Skály
Night Trail Magical Mystery Faith
Skankes-Nanuq
Silent Ridge Bacardi-Breeze
Silent Ridge Coldspeed-Cody
Cahppes Buddy Longway
Cahppes Buck Benny
Iasaks Ginni
Järnviljan's Shai
Noatak's Omen Snöyra Du Cheyenne
Noatak's Arluk Du Niki
Snocrib Zeena-O'Onak
Masano's Tornarssuq Sirocc
Shannuq's Klondyke Tarka
Masano's Iron Will Aukas
Night Trail Xciting Fascination
Noatak's Icewind Aklak Du Breeze
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Födelsedatum
2002-01-04
2006-06-09
2006-03-28
2006-08-15
2004-09-27
2006-08-15
2005-07-13
2006-07-01
2003-09-24
2006-03-28
2006-03-28
2006-10-21
2006-09-21
2003-09-08
2004-03-24
2004-06-25
2006-08-15
2006-08-15
2002-11-17
2004-09-15
2003-09-24
1999-01-06
2005-11-26
2001-01-19
2004-09-27
2002-01-04
2006-07-10
2006-07-01

Diagnos
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua

Hej alla malamutevänner!
Här är resultaten på hälsoundersökta hundar från november t.o.m. januari. För att
vara resultat för 3 månader är det väldigt få hundar som är röntgade.
Så till alla som ännu inte röntgat sin hund, passa på nu när dom är välmusklade
efter en förhoppningsvis härlig vintersäsong.
Ögonlysningarna är som synes fler men där är det även ett antal som är omlysta.
Extra positivt är att alla är utan anmärkning.
Åsa Karlsson/avelsrådet
Regnr
S68477/2005
S65307/2006
S49663/2004
S67206/2005
S37519/2001
S11527/2006
S26415/2007
S50796/2006
S60624/2004
S52782/2006
S62809/2004
S45620/2006
S57961/2006
S29605/2006

Hundnamn
Snocrib Zeena-O'Onak
Chinook
Jiepeer's Pioneer
Arctic Star Zeus
Jiepeer's Whontlea
Arctic Trail's Unbelievable Frost
Trap Line Nimble Paw Akke
Night Trail Xciting Fascination
Järnviljan's Shai
Noatak's Icewind Aklak Du Breeze
Hot-Trot's Snow-Face
Arctic Trail's Xena
Cahppes Buzz Barton
Silent Ridge Dragonfly Of Snow

Födelsedatum
2005-11-26
2006-10-11
2004-07-01
2005-09-22
2001-05-04
2005-11-21
2006-03-20
2006-07-10
2004-09-15
2006-07-01
2004-09-30
2006-06-01
2006-08-15
2006-03-28

Diagnos
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad C

AD
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)

Foto: Marika Landfors
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Alaskan malamute special
Av Louis Liljedahl

Jag har blivit tillfrågad om några av mina artiklar som publicerats i Polarhunden på
80-talet kunde repriseras. Eftersom klubben ständigt får nya medlemmar, kan det
kanske vara av intresse att än en gång återge vår ras tillblivelse och tidiga historia.
Jag har arbetat om artiklarna en del eftersom nytt material har tillkommit. Resultatet
presenteras i tre artiklar med den första i detta nummer.

Funderingar kring rasens tillblivelse och tidiga historia, del 1
Det faktum att vi idag inte vet hur den ursprungliga eskimåhunden såg ut, gör rasens
tillblivelse och tidiga öden till en ganska spännande historia. Troligtvis liknar dagens
siberian husky mer en ursprunglig polarhund från Alaska än vad vår alaskan malamute
gör. Här följer min bild av hur det kan ha blivit så.
Begynnelsen
För naturfolks hundar finns inga rasbeskrivningar eller regler för hur djuren skall se ut.
De har helt enkelt utformats av varje användningsområdes speciella krav på duglighet
och överlevnad. Över tid har människornas förändrade levnadsvillkor också tvingat
deras hundar att anpassas till det nya med såväl kroppsliga som beteendeförändringar
som följd. Det har således inte funnits bara en ursprungstyp utan flera, beroende på
hur långt tillbaka i tiden vi går. Arktisområdet har erbjudet människan en mängd olika
miljöer med motsvarande sätt att överleva på, och de varierande användningsområdena
formade naturligtvis även den lokala hundtypen.
Dagens alaskan malamute härstammar bland annat från hundar som kom från Alaska
och hela norra Kanada, från Yukonterritoriet i väst till Labrador längst i öst. Det är
ingen enkel uppgift att från den variationsrika hundstammen i norr renodla en hundtyp
till att bli erkänd som modern ras. Detta enorma arbete blev dock genomfört i början
av förra seklet och vi har i princip endast två personer att tacka för detta, nämligen
paret Eva och Milton Seeley från USA.
Eva Seeley
Eva Seeley bodde 1923 i Worchester, Massachusetts och var ansvarig för en vinterkarneval
i sin stad då hon läste om veteranen Arthur Walden. Han hade kört hundsläde i Alaska
och nyligen återvänt till civilisationen och då tagit med sig en del hundar hem. Denne
Walden hade gjort succé med en uppvisningskröning i en vinterkarneval några år
tidigare, och då tänkte Eva Seeley att ett spann äkta slädhundar skulle göra susen i
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Rowdy of Nome

sin egen stads karneval. Hon kontaktade
följaktligen Walden, som nappade på idén
att komma till Worchester och åter visa
upp sina slädhundar för allmänheten.
På detta sätt fick Eva Seeley sin första
slädtur med Walden som förare och hans
berömda ledarhund Chinook i täten.
Nu hade Eva Seeley smakat på hundkörning och var fast för livet! Hon och
hennes fästman besökte kort därefter
Waldens kennel och fick där åka på fler
turer med hundspann. Hundarna var
dock inga riktiga eskimåhundar utan en
stor blandtyp med hängöron och kort päls
och såg ungefär ut som hovawart. Walden
hade emellertid ”riktiga” eskimåhundar
också i sin kennel, vilka skulle användas till
en antarktisexpedition som amerikanska
flottan planerade. Som hjälp att skaffa
hundar från norr hade Walden en annan
alaskaveteran, Scotty Allen, som oroade

Yukon Jad
Polarhunden 1/2008
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Planen tar form

Eva Seeley med Gripp

sig för att det snart inte fanns några
”rena” eskimåhundar kvar i Alaska,
eftersom man blandat upp dem med stora,
tunga hundar från södern. Vid ett av paret
Seeleys besök hos Waldens kennel visade
Allen upp just den hund som han ansåg
vara ursprungstyp för Alaskas västkust.
Hunden, som troligtvis var född 1922
i staden Nome i Alaska, gjorde stor
intryck på Eva Seeley. Hon trodde att
eskimåhunden var en elak och hårdför typ
som slogs och var besvärlig att hantera.
Hunden, som hon nu fick se, stod istället
snällt och lite skyggt och bara tittade på
henne. Den saknade dessutom namn, så
Eva Seeley fick äran att namnge honom.
Hon gav honom då tvärt-om-namnet
Rowdy, som ju betyder bråkmakare,
slagskämpe och råskinn. Denne Rowdy
fick Eva Seeley som gåva och han skulle
sedan i många år bli den mest trogna vän
hon någonsin kunde tänka sig.
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Paret Seeley fick idén att skapa en egen
inhemsk amerikansk ras, malamuten från
Alaska. De fick som gåva av Walden
också sin första tik, Bessie, som dock kom
från Labrador på Kanadas östkust. En
annan hundkörarveteran var norrmannen
Leonhard Seppala. Han hade också
tagit hundar med sig hem, men dessa
tillhörde en mindre hundtyp från Sibirien.
Emellertid hade han också en hane av
en större sort, Yukon Jad från Yukonterritoriet i Kanada. Honom köpte paret
Seeley till sin tik, som med denne fick
fyra hanvalpar, Gripp, Tugg, Kearsage
och Finn. Gripp of Yukon blev den första
”malamuten” som blev champion.
Som alla förstår fanns ju inga papper på
dessa föräldrahundar och problemet var
att få deras avkomma registrerade i den
amerikanska kennelklubben. Det fanns
regler för hur man skulle gå till väga för
att få en ny ras erkänd, och sådant var
utgångsläget för Eva och Milton Seeleys
avelsarbete.
Hur en ras blev till
Paret Seeley, som i början endast ägde
Rowdy, Jad och Bessie, var tvungna att
skaffa fler hundar för sitt projekt. Eva
Seeley kallade sin Rowdy för ”Labrador
husky”, trots att Allen köpte honom
i Alaska, medan Bessie kallades för ”
Canadian eskimo dog”. Således kom
en del av Seeleys ursprungshundar från
Alaska, medan andra införskaffades från
olika delar av Kanada. Kravet var att de
skulle likna de hundar som Walden och
Allen sett i området vid Kotzebuesundet
i Alaska. Att lägga märke till är att Eva
Seeley ansåg att Rowdy vara en ”stor”
hund. Han vägde 36 kilo och blev förresten

den först registrerade malamuten. Tiken
Bessie ansåg Eva Seeley vara liten, då
hon endast vägde 24 kilo men hon hade
malamutetypens kroppskonstitution.
I paret Seeleys kennel avlade man på
ytterligare två hundsorter, den mindre
slädhunden från Sibirien samt samojedhunden. Sibirienhunden var inte heller
erkänd som ras och man ville skapa en
standard för den också och få den godkänd. Man jämförde de olika hundtyperna
med varandra och beslöt vilka egenskaper
som skulle renodlas och som respektive ras
skulle uppvisa. Således skulle malamuten
vara en kraftigare och lite större hund
än huskyn och samojedhunden. Den
förra fick inte ha blå ögon och skulle
vara muskulös medan huskyn fick ha
vilken ögonfärg som helst och skulle ha
en smäckrare kropp. Man tittade även
på den kanadensiska eskimåhunden
(som man köpt in ett större antal av för
antarktisexpeditionerna, som behandlas
längre ner), som ofta uppvisade en s.k.
snap tail, d.v.s. svansen hårt ringlad
liggande an mot ryggen. Denna svanstyp
ville man inte ha hos vare sig malamuten
eller huskyn, vilka skulle bära svansen
som en plym med gott om ljus mellan
nedhängande svanstipp och rygg. Man
gjorde sina parningskombinationer och
selekterade ut de hundar som såg ut som
man önskade att malamuten respektive
siberian huskyn skulle se ut. Malamuten
skulle i princip likna förebilden Rowdy.
Efter sju år kände paret Seeley sig redo
för att få sina hundar bedömda.
Vid den här tiden (1920-talet) hade de
allra flesta hundar okänt ursprung men
endast de som ansågs ”renrasiga” fick
användas vidare. Om avkomman avvek
för mycket från den föreslagna standarden

Finn och Kearsarge

sorterades de och föräldradjuren ut från
vidare användning i avel. När det slutliga
erkännandet av rasen kom, fanns dock
fortfarande många hundar med okänd
härkomst kvar. Dessa fick ställas ut i
en speciell klass ”övriga hundar” och
kennelklubben gav dispens till registrering
om hunden kunde få ihop ett visst antal
championpoäng (enligt det amerikanska
systemet för championat). Efterhand
skärptes kraven så att om en hund med
okänd härkomst skulle kunna registreras,
var den tvungen att bli champion först.
När ett tillräckligt antal hundar hade
registrerats på detta sätt, kunde de bli
registrerade på riktigt. Båda Seeleys raser
blev erkända 1935 och därmed stängdes
avelsboken för respektive ras.
Fortsättning följer i nästa nummer där vi
kan läsa om hur nästan hela avelsbasen
av malamuter försvann och hur nya
hundtyper införlivades i rasen.
Polarhunden 1/2008
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Ordförande

Sekreterare

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

www.sphk.se/sodra

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

Kassör

Anne Andersson Grönberg
tel: 0481-330 20

sphksodra@passagen.se

HALLÅ I DEN SÅ KALLADE VINTERN
Som ni nog förstår av överskriften så lyser vintern med sin frånvaro här i Småland.
Idag har vi 5 plus och regn. Så det blir en lerig träningsrunda i kväll.
Jag vill gratulera Elin och Moa Björk samt Sussie Grönberg till att de har blivit
antagna i Svenska Landslaget. Grattis även till Jan Snarberg till 1:a placeringen i
Polarhundsmästerskapet i klass 8-spann 2x15 km i helgen. Grattis till er andra som
också gjorde jättefina insatser.
Närmast för min del står en resa till Kiruna för att vara handler åt min dotter till SM.
Sedan en visit i Skellefteå.
Sen står VM närmast i programmet. Glädjande nog är att en hel del spann kommer
att köra för SPHK SÖDRA. Så ska du inte dit så får du hålla tummarna hemma för
dessa förare.
Tiden går fort nu, snart är det dags för Södras årliga utställning och årsmöte samt min
avgång som Södras ordförande. Det har varit en trevlig och lättarbetad uppgift att
sitta som ordförande, mycket på grund av bra medarbetare i styrelsen och medlemmar
i distriktet. Ni får ha det så gott så hörs vi framöver.
Ordf. Johan Grönberg

Kallelse till Årsmöte i SPHK Södra
den 26 April 2007 kl 15:30* i Vaggeryds Friluftsgård
*eller 30 minuter efter avslutad utställning
Det är dags att lägga ett år till handlingarna och åter igen blicka framåt mot ett nytt
spännande år fyllt med aktiviteter för oss och våra hundar. Årsmötet kommer att
hållas efter vår årliga utställning och efterföljs av ett medlemsmöte där vi tillsammans
utformar grunden för verksamheten under 2008/2009.
En förening är varken mer eller mindre än sina medlemmar så kom hit och var
delaktig i beslutsprocessen! I samband med årsmötet kommer också våra placerade
i Distriktsmästerskapet att uppmärksammas. De klasser på Kosta Off Snow 2007
som hade minst 3 startande kvalificerar sig som DM klasser.
Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 5 veckor innan årsmötet på någon
av följande adresser:
mari.christoffersson@bahnhof.se
SPHK Södra, c/o Mari Christoffersson, Ramnåsavägen 26, 360 42 Braås
Fullständiga stämmohandlingar finner du på SPHK Södra hemsida sodra@sphk.se
eller på plats vid årsmötet.

SPHK Södra önskar alla Varmt välkomna!

ETT STORT TACK TILL
Ulf och Gunilla för att vi fick bo hos dom under tävlings helgen i Särna.
Johan och Sussie Grönberg samt Iren Ax

Siberian husky Chiliway’s Never Challenge me
Ägare: familjen Stenevad

Foto: Anna Kuru
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande Anna Kuru chiliways93@yahoo.se
Vice ordförande Elisabeth Lönnberg eles@telia.com

Sekreterare Johanna Adolfsson jojsan@telia.com
Kassör Anette Isaksson aeandersson@hotmail.com

Kontaktperson distriktet: Johanna Adolfson 070-2280926 jojsan@telia.com
Kontaktpersoner nära dig:

Elisabeth Lönnberg, Piteå, 070-5873266, eles@telia.com Matti Holmgren, Jokkmokk, info@jokkmokkguiderna.com
Angelica Lindvall, Gällivare, angelok_84@hotmail.com Anna Kuru, Kiruna, 070-512 98 81, chiliways93@yahoo.se
Agneta Henriksson, Vittangi, agge1971@hotmail.com
Anna Sandström, Kalix, anna_v_sand@hotmail.com

Hej medlemmar!
Nu njuter vi av den bästa tiden på året med massor av snö och turer i vårsolen! Inledningen av vintern började bra för oss här uppe längst i norr men ett väderomslag i
december gjorde att det mesta av snön försvann ett tag. Nikkaluokta mätte elva grader varmt och var då den varmaste plasten i Europa! Isar smälte bort, bäckar började
porla som på våren och slädhundsturerna var bara att ställa in. När vi nästan fått
gråa hår fick vi så vädergudarna med oss och det blev kallare… Förra veckan vräkte
snön ner och nu har vi åter normala mängder som vi hoppas räcker till mitten av maj
någon gång! Men distriktet är stort och för de som bor i de södra delarna kommer
barmarksaktiviteter igång mycket tidigare.
Sedan förra numret av tidningen har vi bl.a. haft en arbetshelg i Kiruna. På mötet tog
vi beslut om att fortsätta med utnämnandet av ”Norrbottens vinstrikaste polarhund”
för alla polarhundar ägda av medlemmar i övre norras distrikt. Till detta år har vi
justerat poängsättningen lite till att omfatta bl.a. dragtävlingar då vi vill premiera all
användning av våra polara raser. Fullständiga regler för tävlingen hittar du på vår
hemsida - och nytt för i år är även att du själv som ägare ser till att skicka in resultaten för din hund!
På hemsidan (där vi lägger in allt senaste nytt) kan du nu också anmäla ditt intresse
för att gå kurser av olika slag. Där kommer vi också att fortsätta publicera ”Månadens profil” där du månadsvis kan läsa om vilka våra gamla som nya medlemmar
är.
Under våren kommer vi att ha dragträffar, tid och plats meddelas på hemsidan. Vi
kommer att lägga ut mer information om sammankomsterna där alla – nybörjare
som erfarna – är välkomna. Har du bara en hund men vill prova den i spann försöker
vi ordna det och här har du tillfället att träffa andra med samma ras och intresse! I
skrivande stund är en träff planerad i Kiruna den 9/3, en i Vittangi den 29/4 samt i
Saltoluokta 30/4 eller 1/5.
I slutet av januari höll vi för andra året Kiruna Snowdog, en inofficiell utställning för
polarhundar som i år hade ökat antalet deltagare till 45 stycken! Det är en bra siffra
med tanke på att det bara är polarhundar som deltar! I samband med Kiruna Snow-
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festival, mitt på torget i Kiruna centrum med maximal uppmärksamhet från media
och publik ägde tävlingen rum. Vi fick ett enormt bra bemötande av kommunen, vi
fanns med i alla deras annonser och fick även ett ekonomiskt bidrag till vår kassa.
Mer om den kan ni läsa på annan plats i detta nummer av Polarhunden.
Dagen efter hade vi en dragträff där vi körde släde med våra hundar på Kiruna
Slädhundklubbs välpreparerade spår och efteråt hölls distriktets årsmöte. Och som
vanligt; en massa bilder finns att se på vår hemsida www.sphk.se/ovrenorra.
Ett stort tack till Kiruna Snowdogs sponsorer:
Björkis Hundprodukter www.bjorkis.com
Stenevads knivar www.stenevad.com
Lapland Incentive www.laplandincentive.se
Husky & guideservice www.huskysafari.com
Lainio Vildmark www.lainio.com
Nordea i Piteå www.nordea.se
Hemtex i Piteå www.hemtex.se
MJ’s Mode i Piteå

Från dragträffen dagen efter Kiruna Snowdog.
Siberian huskyspann, ägare & förare Johanna Adolfsson & Agneta Henriksson. I led A-Pepper of White
Snow + No Compromise, Arctic Dream Cajsa, Bedarra van Helsing, Oumiaks Betty Boop, Oumiaks
Born to shop, Nymånens Cindy, UpNorth Atle-du-Qbixs, Lorendale Silverfrosti.
Foto: Anna Kuru
Polarhunden 1/2008
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RESULTATBÖRS ÖVRE NORRA
VILSPÅR
ALASKAN MALAMUTE
Mihakias Eagleeye Heavy Fuel, ’Bosse’, har blivit godkänd i anlagsklass i viltspår, på 17 min.
Spårförmåga 5p * 5 = 25p
Arbetsförmåga 6p * 2 = 12p, (max 6 poäng per
moment)
Sammanlagd poäng = 37p
Kommentar: ”Hunden startade lugnt och kryssar lite i början av sitt spårande. Spårar i övrigt
mycket bra och i utmärkt tempo.”
Bosse

Foto: Sofia Brännström

UTSTÄLLNING
Kiruna Snowdog 2008
Domare: Gunnar Norlin

ALASKAN MALAMUTE
BIS-3 BIR LP1 Silverflocks SnowAkela äg. Marika Landfors
BT-2
Snocrib Qannik-O’onak äg. Anna Sandström
BIM
Noatak’s Icewind Aklak Du Breeze äg. Maj-Lis Madsén
VALP
Siberian husky
BIS-valp BIR Chiliway’s Never Compare with me äg. Liselott Andersson
BT-2
Chiliway’s Never Count me out äg. Anna Kuru
BIM
Chiliway’s Never Challenge me äg. Eva Stenevad
BH-2
Vox-Celestas La Mauny äg. Maja-Lina Sande
Alaskan Malamute
BIS-2 BIR Mackinaw Kid Curry äg. Anna Sundström
BH-2
Mackinaw Butch Cassidy äg. Sandra Abrahamsson
BIM
Snocrib Deepcreek Desna
äg. Marie Mörk
Samojed
BIS-3 BIR Samonatts Diva Of HarleyBiker äg. Eva Nätteldal
BARN MED HUND
Domare: Eva Nätteldal
1:a pris
Lovisa Wanhatalo, Övertorneå samojed
2:a pris
Rebecca Henriksson, Vittangi siberian husky
3:e pris
Ida Andersson, Kiruna siberian husky
4:e pris
Maja-Lina Sande, Tjautjas siberian husky

SIBERIAN HUSKY
BIS BIR
Qashiwas Eyes of the sky äg. Anna Kuru
BT-2
Made of steel äg. Eva Alldén
BT-3
Lorendale Silverfrosti äg. Johanna Adolfsson
BT-4
Qliz Cnöflinga äg. Anna Ullénius
BT-R
Chiliway’s Black Velvet äg. Anna Kuru
BIM
Storm äg. Lisa Werndin
BH-2
Thundersky äg. Birgitta Blombacke
BH-3
Chiliway’s Bunnahabhain äg. Sofia Esberg
BH-4
Trapperkojans Arctic Hunter äg. Angelica Lindvall
BH-5
Winterwarning äg. Birgitta Blombacke
SAMOJED
BIS-2, BIR
BH-2
BH-3
BIM
BT-2
BT-3
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Ylletrollets Loke äg. Anna Niskanen
Polarbjörnens Scott Trail Leader äg. Elisbeth Lönnberg
Braveheart äg. Ellinor Videkull
NORDJV-07 Amica-Timi äg. Elina Wanhatalo
FINUCH NUCH LP1 Acegim’s Jewelice Janara äg. Elina Wanhatalo
Polarbjörnens Candy Trail Dreamer äg. Eva Nätteldal

Polarhunden 1/2008

Stalos Arro ”Barro”, bilmekaniker.

Äg & foto: Tarja Pyykkö
Polarhunden 1/2008
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Text: Johanna Adolfson

Sveriges nordligaste inofficiella
polarhundsutställning
I lördags hölls andra upplagan av SPHK Övre Norra´s
Inofficiella polarhunds hundutställning.
Platsen var som ifjol på kupoltorget i Kiruna.
Utställningen lockade hundar från Piteå i söder till
Kiruna i norr och antalet hundar var 45 st. Tre av
de fyra polara raserna var representerade: alaskan
malamute, samojed och siberian husky. Tyvärr kom
ingen grönlandshund.

Anna Kuru och Kiruna Snowdog 2008
- Qashiwas Eyes Of The Sky
Foto: Johanna Adolfson

Utställningen startade något försenad, men domaren Gunnar Norlin från Luleå var noggrann
i sin bedömning av hundarna som startades med
alaskan malamute. Därefter bedömde han Samojederna. Trots vädret i år inte var lika kylslaget som

Alaskan malamutes i ringen
Foto: Anna Kuru

föregående så tog domaren en lite värme paus innan bedömningen av den rasen som
hade flest representatnter närvarande: siberian husky. Under pausen passade man på
att ha en special klass som heter Barn med hund. Denna lilla tävling består av barn
under 14 år som visar upp sin hund. Man bedömer då hela ekipaget och hur samarbetet
barn/hund är. Domaren för denna klass var Eva Nättjedal, Piteå och Vinnare av denna
klass blev Lovisa Wanhatalo från Övertorneå med en samojedtik som hon med van
hand visade, på andra plats kom Rebecca Henriksson från Vittangi med sin siberian
husky. På tredjeplats placerade sig Ida Andersson från Kiruna och på fjärdeplats kom
Maja-Lina Sande från Tjautas.
Inför final uttagningarna hade många besökare samlats runt utställningsringen för att
se vem av alla vackra hundar som får äran att kalla sig Kiruna Snowdog 2008 och
som också tar hem den stora handgjorda Ispokal som skänkts till utställningen. För
vad passar inte bättre under snö festivalen att skänka ett vacker handgjort Ispokal
till vinnande hund utöver de andra fina priserna som givmilda företag och hundfolk
skänkt.
Att få chansen att arrangera en hundutställning under festivalen är något som de arrangörerna från SPHK Övre Norra tycker är perfekt. Allt går i snö och vintertecken
och det gör ju även dessa hundar. Flertalet av de hundar som visades under lördagens
utställning jobbar som turist hundar till vardags, eller så tävlas de med i drag och i
andra bruksgrenar såsom lydnad och agility.
Övre norra har en förhoppning om att kunna arrangera denna utställning årligen och
siktet är att tävlingen får Officiell status 2010.
Finalen som kom att bestå av Alaskan malamuttiken LP1Silverflocka SnowAkela
Ägare: Marika Landfors, Gunnarsbyn , Samojed Hanen Ylletrollets Loke Ägare:
Anna Niskanen, Luleå och Siberian huskytiken Qashiwas Eyes Of The Sky, Ägare:
Anna Kuru, Kiruna.

Frv. Ida Andersson, Lovisa Wanhatalo, Rebecca Henriksson & Maja-Lina Sande.
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Foto: Anna Kuru

Som 2008 års Kiruna Snowdog korades Siberian husky tiken Qashiwas Eyes Of The
Sky, Ägare: Anna Kuru, Kiruna.
Polarhunden 1/2008
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POÄNGSTÄLLNING I SPHK ÖVRE NORRAS TÄVLING
”Norrbottens vinstrikaste polarhund”
Hundens Namn & Ras
 	

Kiruna
Lillholmsjö
Snowdog
SPHK
Inoff.
Drag
SPHK		

1. Qashiwas Eyes of the sky
siberian husky
24		
2. NORDJV-07 Amica-Timiz
samojed
11		
3. Chiliway’s Bunnahabhain
siberian husky
9		
3. Lorendale Silverfrosti
siberian husky
8
1
4. FINUCH NUCH LP1
Acegim’s Jewelice Janara
samojed
7		
4. Polarbjörnen’s Scott Trail Leader
samojed
7		
5. Chiliway’s Black Velvet
siberian husky
6		
6. Polarbjörnen’s Candy Trail Dreamer
samojed
5		
7. Indian Tribe Husky’s Nipmuck
siberian husky
2
1
8. Wild Tribes Nenah
siberian husky
2		
9. Arctic Dream Cajsa
siberian husky		
1
9. Chiliway’s A sweet chili
siberian husky		
1

SPHK ÖVRE NORRA INBJUDER TILL

OFFICIELLT MERITERINGSTILLFÄLLE
FÖR ALASKAN MALAMUTE
Summa

5-6 april 2008 i Kiruna
Polarhundprov 1 ( 2 x 3 mil )

24
11
9
9
7
7
6
5
3

Medtag stamtavlor, vaccinationsintyg samt förarlicens. Ifylld anmälningsblankett
skall lämnas in till tävlingsarrangören före start. För utlandsägd hund skall kopia
på registreringsbevis bifogas. Lägsta ålder för deltagande är 24 månader för samtliga spanntyper. För meritering krävs tre startande och minst två fullföljande per
klass.
Startavgift: 600 kr.
Sista anmälnings och betalningsdag: 14 mars 2008.
Skriftlig anmälan sändes till Marit Kangas, Norra Vägen 85, 981 29 Kiruna, eller
via e-post till marit@skyfyre.se. Ange namn, adress, tel/fax/e-post, hundarnas
namn och registreringsnummer, antal hundar per spann samt körstil (pulka- eller
slädhundstil).
Banktgironummer: BG 5458-1111, SPHK Övre Norra.
Märk inbetalningen ”Dragprov”

1
1

Information om boende, plats och vägbeskrivning kommer att publiceras på
Övre Norras hemsida. Det kommer att anordnas någon form av samkväm under
lördagskvällen. Meriteringsregler samt anmälningsblankett finns på rasklubbens
hemsida.
Upplysningar:
Marit Kangas, e-post: marit@skyfyre.se
Anna Kuru tel. 070-512 98 81
Arrangören förbehåller sig rätten att anpassa klasserna beroende på antalet
anmälningar.

Frv. Braveheart, Polarbjörnens Scott Trail Leader och Ylletrollets Loke.
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Foto: Anna Kuru

SPHK Övre Norra hälsar alla malamutevänner hjärtligt välkomna
att förlänga dragsäsongen hos oss längst upp i norr!
Polarhunden 1/2008
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Konsten att fylla i en anmälningsblankett till provtillfälle
Det är inte så lätt som det ser ut att anmäla sig till en tävling idag förutom all
planering och träning som ligger inför en tävling så är det ju anmälningar som
ska in och pengar som ska betalas och stamtavlor som skall packas och sedan vid
nummerlappshämtningen hittas i packningen igen. Som om inte detta vore nog så
ska det ju även lämnas in en anmälningsblankett till provtillfälle. Den välplanerade
föraren har så klart i lugn och ro fyllt i den hemma framför datorn men i ärlighetens
namn hur många av oss är så välplanerade? Det är nog fler än en av oss som sitter i
sista sekunden och plitar ner hundarnas namn på pappret.
Hur är det då tänkt att anmälningsblanketten till provtillfället ska fyllas i? Ja, ja jag
vet de allra flesta av er vet detta men en liten uppfräschning av detta vet jag att många
av oss behöver så här kommer det.
I början av ifyllandet är det lätt, förare och adress till denne brukar ju vara självklarheter
och så även att SPHK är arrangör. Plats och datum är även det i regel rätt. Sedan
kommer vi till provtyp, här börjar svårigheterna, för nu får vi ju val och det ger oss
naturligtvis möjligheter till att göra fel. Se till att fylla i rätt provtyp för din hund
eller ditt spann, är du det minsta osäker så ta reda på vilken provtyp du ska göra, det
måste fyllas i. Siberian husky meriteras endast i polarhundprov 3. Samojed meriteras i
polarhundprov 2 samt polarhundtest A och polarhundtest B. Grönlandshund meriteras
i polarhundprov 1 och polarhundtest C och polarhundtest D. Alaskan Malamute
meriteras i polarhundprov 1, polarhundtest A samt polarhundtest D. Sedan fyller man
även i spannklass och distans.
Nu var det dags att fylla i hundarnas uppgifter. Fyll i ras i första kollumen. Det glöms
ofta bort men underlättar för framför allt arrangören om det är ifyllt. I andra kolumnen
vill vi ha hundens registreringsnummer som finns på stamtavlan. Nu kommer vi till
knäckpunkten, där det mycket ofta blir fel, den tredje kolumnen, hundens namn. Vi
vill ha namnet som står i stamtavlan och inget annat. Det fullständiga namnet som
hunden heter på stamtavlan och bara det. Fjärde kolumnen vill vi att ni fyller i hundens
chipnummer så arrangörerna kan kontrollera att det är just den hunden som står på
pappret som står i spannet.
Pust, nu var det klart för alla tävlingsdeltagares del och ni lämnar vidare blanketterna
till tävlingsledningen.
Ni som är i tävlingsledningen skriv i använd tid, segrar tid och antal startande
och fullföljande. Skriv under och skicka samtliga blanketter och resultatlista till
rasklubbarna.
Väl mött/Sofia Ducemark

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

Webbansvarig Jennie Cederwall
webmaster@sphkvastra.se

Sekreterare Synva Bratberg
0502 10045 eller 0703 281853
synva@spray.se

Ungdomsansvarig Mats Eliasson
Kårehogen 106, 474 93 Ellös
030-45 02 67

Kassör Andreas Larsson

VÄSTRA

0520-44 43 40, 0709-74 96 39
eller 0520-47 26 09,
95Larsson@gmail.com eller
andreas.larsson@anatrollhättan

http://www.sphkvastra.se

Hej ALLA!
Ljusare tider på alla sätt väntar hoppas jag. Det har hänt en del sedan sist. My dog
show gick av stapeln med dunder o bång fyra dagar i Göteborg i januari. Västra
ställde upp med en ”monter” genom Mats Thuresson. Hans upplevelse finns att läsa
i tidningen, han har gjort ett jättejobb ihop med de andra, tack för det.
Lekvattnet och Polardistans är inne i sprintfart med förberedelserna och när detta läses
är dessa aktiviteter över för i år och nästa års planering är igång. Kolla in hemsidan.
Västra skall INTE ha SPHK’s årsmöte i maj, det har ”strulat” med anmälan till SKK.
Däremot bjuder vi in SPHK på arbetshelgen i augusti.
Däremot ser jag fram emot att vi alla träffas 6 april på Hunneberg för västra’s årsmöte
eller hur? Ni har väl köpt västra’s almanacka där datumet finns markerat.... så ingen
risk att inte kunna planera in Årsmötet, där vi som alltid blir medvetna om att
Ingen kan allt
Alla kan något
och
TILLSAMMANS kan vi mycket
Vi ses o höres //Marie
Trycksaker, skyltar, original, klädtryck m.m.
exempel:
Almanacka med Dina favoritkort 189:-/*139:T-shirt med egen text/logga 109:-/*89:Pussel med Ditt favoritkort 99:-/*89:Bildekaler, ring för offert
Skyltar, ring för offert
*= pris för följande i samma bildserie
Mia´s tryckverkstad Bondgårdsvägen 3 796 31 Älvdalen
0251-105 70 076-136 22 77
www.mias-tryckverkstad.com
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Rapportering från My Dog utställningen i Göteborg
3 – 6 januari 2008

Vänstra sidan av montern på My Dog
utställningen
Foto: Rebecka Eriksson

Då vi på årsmötet i Västra diskuterade
att ha en monter med på den stora
hundutställ-ningen föll lotten på mig att
ta reda på vad som gällde angående hyra,
bemanning och regler m.m. Eftersom vi
representerar 4 raser ringde jag runt till
respektive rasklubb
och erbjöd dessa att vara med någon dag
för att prata och visa upp just sin egen ras.
Tyvärr tog inte alla chansen att vara med
på mässan som varade i 4 dagar.
Det var 1:a gången SPHK Västra skulle
delta i My Dog. Vi skulle ha en monter
på det s.k. Rasklubbstorget. För en yta på
3x2 m skulle vi betala 395 kr ink. bord,
stolar och el. Priset var helt ok men ytan
oroade mig för nu hade tankarna på hur
montern skulle kunna se ut börjat ta fart
i huvudet. Jag redovisade till styrelsen vad
som gällde och efter några dagar ringde
vår kassör Andreas Larsson och lämnade
klartecken. Han sade också att vi skulle
sälja div. artiklar och tipsade om folk som
hade tillgång till rekvisita och broschyrer.
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Nu blev en större monter prioritet nr 1.
Efter det att jag pratade med mässansvarig
och förklarat hur SPHK är uppbyggt, ni
vet 6 distrikt med styrelser, huvudstyrelse
samt att vi representerar 4 hundraser med
egna rasklubbar med egna styrelser så gav
han efter och ordnade en monter på 5x2
m, dessutom 34 st entrébiljetter vilket
var 10 extra.
Nu började jag åka runt och hämta
material. Jag ringde upp Janne N i NN
och gav dem chansen att göra reklam för
VM:et. Han tackade och skickade ner en
fin banderoll och broschyrer. Montern
skulle vara som ett vinterland med släden
parkerad med renfällar och en öppen
eld bredvid ett triangakök. Väggarna

Fr. v. Maria Eriksson med SH Athena visar rasen
för nyfikna besökare.
Foto: Rebecka Eriksson

Fr.v. Matz Thuresson, sphk västra, grönlandshundklubbens ordförande Annelie Rundberg
och Martina Eriksson Foto: Rebecka Eriksson

var fyllda med tavlor om hundraserna
och artiklar som vi sålde och med VM
banderollen i mitten. På golvet stod ett
bord med en dator som visade ett bildspel
och olika broschyrer bl.a. Rosemarie
Eklunds populära MR-koppel.
Dagen innan mässan fick vi komma in
och bygga montern. Jag fick hjälp av
Mikael och Ingrid Sundström samt Synva
Bratberg som kom med tåg från Tidaholm.
Jag ville att minst 2 stycken skulle vara
i montern samtidigt så 1:a dagen stod
Mats Jonsson och John och Agnetha
Uden med samojeden Nemo. Agnetha
och hennes man ”hittade jag på gatan”
vilket var bra eftersom samojedklubben
inte hörde av sig. Mats J ställde upp även
2: a dagen likaså familjen Sundström och
Grönlandshundklubbens ordförande
Annelie Rundberg med hunden Cox. 2 av
mina döttrar, Rebecka och Martina och
våra SH: s, Laika o Athena fick fr.o.m.
denna dag hjälpa till de dagar som var
kvar av mässan. Nu märktes det att helgen
var i antågande. Fler och fler besökare
strömmade till och vi svarade på alla
frågor så gott det gick. På lördagen kom
återigen Agnetha och Nemo till montern.

Vi skulle vara där redan kl. 9. Varje dag
på mässan var det obligatorisk Rasparad
för oss som hade rasmontrar. Vi gick en
och en inför publik på stora finalringen
samtidigt som speakern pratade om vår
ras för- och nackdelar samt uppkomst av
rasen. Detta gav ytterligare PR åt våra
raser och fler besökare till montern. På
söndagen, mässans sista dag (Phuu),
fick vi sällskap av vår sekreterare Synva
Bratberg med barn och en stor AM
hane (Hubb). Även Maria Larsson med
familj från Borås hjälpte till att utöka
hundskaran bakom montern med SH
hanen Ceasar. Söndagen blev lördagen lik,
mycket folk och många frågor.
Flera hade Alaskan Husky och där fick
vi förklara vår ståndpunkt med renrasiga
polarhundar, men att alla är välkomna
med eller utan hund till vår klubb och våra
träffar. När söndagen var över började
man så sakta att summera. Alla som var
med tyckte det var tröttsamt men roligt.
Vi lyckades väldigt bra med att sprida
kunskap och vetskap om vår klubb och
alla raser. Vi hade våra hundar framför
montern och inte innanför något staket
som många hade, detta gav intrycket
att kom gärna fram och klappa och titta
närmare på våra hundar. Självfallet fanns
det saker som man kunde ha gjort bättre,
men det är erfarenheter som vi tar med oss
till nästa gång vi ställer ut. Sist men inte
minst ett stort TACK till alla som ställde
upp på olika sätt och gjorde det möjligt
för oss att genomföra dessa 4 dagar. Utan
styrelse, monterhjälp, anskaffning och
utlåning av material + hundar hade detta
inte gått att genomföra. Hoppas att vi
syns nästa gång och att fler tar chansen
att vara med.
Matz Thuresson med familj
SPHK VÄSTRA
Polarhunden 1/2008
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Ordförande

Håkan Nisula
0553-104 44, 070-228 66 51
hakan.nisula@karlstad.se

Vice ordförande

Anneli Jönsson
Nyponstigen 11,
260 24 Röstånga
0435-91488
kennel@deejasome.com

Sekreterare

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

Tack för mig

Kassör

Helen Werner
Alvägen 3, 736 32 Kungsör
0227-143 88
helene.werner@telia.com

Ledamöter

Kjell Jonsson
Helene Larsson
Ann Lundgren
Kvarnsveden 64, Stora Skedvi
0225-400 83
webmaster@polarvargen.com

Suppleanter

Eva Skullman
Häijan, Syrendungen
614 96 Östra Ryd
011-740 81
073- 832 04 37
ossyskullman@hotmail.com
Johan Hultberg
Vresselvägen 18
275 94 Sjöbo
046-631 16
hultbergarna@telia.com

Rasklubbens PG 238354-5

http://samojed.sphk.se

Ja så har vi haft vintersamling för samojeder i Furudal. Själv hade jag planerat att
köra i nordiska mästerskapet med tvåspann-pulka. Men, veckan innan kände jag att
kroppen inte längre ville det jag ville. Trött och eländig, ont i halsen, feberfrossa och
hosta. Influensa kanske. Jag velade hit och dit och bestämde mig ena dan för att inte
åka alls och nästa dag för att ta buss och tåg ner till Dalarna för att i alla fall vara
med på årsmöte och få en glimt av NM.
Sagt och gjort. Det var ändå roligt att komma ner till Furudal och se alla duktiga hundar
och deras hussar och mattar ute i spåret. Mindre roligt att inte ha med hundar och
bara stanna ett dygn även om jag inte hade pallat att köra ens en mil.
Jag hade avböjt återval redan före jul och årsmötet valde ny styrelse med Håkan
Nisula som ny ordförande. Det har varit två intressanta och händelserika år som jag
inte skulle ha velat vara utan. Nu är det Håkan som tar över med en utökad styrelse
till sju ordinarie och två ersättare för att göra plats för samojedringens kandidater till
styrelsen. Jag hoppas verkligen mycket på att det från och med i vår bara kommer
att finnas en enda klubb för samojedägare. Men det hänger både på oss ”gamla”
SPHK-are och de före detta Samojedringarna hur det ska lyckas. Själv har jag inte
tänkt att släppa mitt engagemang i hundvärlden eftersom där finns så många härliga
människor som älskar friluftsliv tillsammans med hundar precis som jag. Planen är
att arbeta med aktiviteter främst inom Nedre Norra Distriktet. Så har vi redan långt
framskridna planer på att arrangera ett meriteringstillfälle efter Västerbottenskústen
för samojeder, malamuter och grönländare förhoppningsvis i mars. Info kommer på
Nedre Norras hemsida så håll ögonen öppna.
En dröm som jag när är att vara med och dra igång en sommarsamling här i Umeå
för samojed-hundar där vi kör lydnad, rullator-race, agility, viltspår, utställning och
kanske avslutar med klövjetur efter Vindelälvsleden. Mycket korv blir det då! Det
enda jag med säkerhet vet är att det kommer att hända. Bara inte vilket år!
Så jag tackar för mig i Samojedstyrelsen och önskar den nya styrelsen lycka till.
Britta Sethson, Numera vanlig medlem i rasklubben
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Nygammal i styrelsen
Tack för förtroendet!
Kjell Jonsson
58 år
Bor i Garphyttan utanför Örebro med fru och fyra Samojeder.
Har varit med samojed sedan 1989 och har med de nuvarande hundarna haft totalt
sju samojeder under åren. Efter att ha varit utanför styrelsearbetet i SPHK under
några år så kändes återigen lockande att få vara med och föra klubbverksamheten
framåt. Här hemma är vi väl något av mångsysslare med samojederna, har tävlat
i lydnad, agility, och spår. Varit aktiv i styrelsen på den lokala brukshundklubben,
fjällvandringar med klövjade hundar, även det en favoritsysselsättning, men det
som lockar mest är ändå dragverksamheten tillsammans med hundarna även om
det kanske inte märktes vid årets vintersamling. Men det fanns omständigheter
som gjorde att det blev som det blev i år, men vi kommer igen. Det känns väldigt
inspirerande att få ingå i den styrelse som blev vald på årsmötet i Furudal. Och
jag hoppas nu att alla såväl gamla som nya medlemmar skall göra allt för att vi
skall fortsätta att ha en rasklubb som framför allt tänker på att vi har ett stort
ansvar i att bevara vår fina ras och sätta hunden i första hand. Vi skall vara en
aktiv rasklubb och visa att vi är aktiva med våra hundar genom att deltaga på
distriktens olika träffar.

Kjell Jonsson

Polarhunden 1/2008

55

56
Polarhunden 1/2008
Polarhunden 1/2008

57

j
i

mçä~êÜìåÇëíÉëí=^===J==NM=âã
hÉå=jóÜêÉ
_áêÖÉê=sçáÖí
^äÉñ~åÇÉê=gçåëëçå

båëé~åå=J=kçêÇáëâ=====a~ãÉê
mä~Å
k~ãå
j
i
N aá~å~=h~êäëëçå
O `Üêáëíáå~=káëìä~
P pçÑá~=`ÜêáëíÉåëÉå
Q h~êáå=_ÉêÖÖêÉå
R ^åå~=káëâ~åÉå
_É~íêáÅÉ=m~äã
`Üêáëíáå~=_àÉêëíÉÇí=läëëçå
iÉå~=iáåÇÄÉêÖ

båëé~åå=J=kçêÇáëâ=====eÉêê~ê
mä~Å
k~ãå
N ^äÉñ~åÇÉê=gçåëëçå
O ^åÇÉêë=i~êëëçå
hàÉää=gçåëëçå

iáåâ∏êåáåÖ
båëé~åå=J=kçêÇáëâ=====a~ãÉê
kê
k~ãå
QNK
räêáÅ~=£Üã~å
PUK
aá~å~=h~êäëëçå
PMK
`Üêáëíáå~=káëìä~
mçä~êÜìåÇëíÉëí=^I==NM=âã
PPK
h~êáå=_ÉêÖÖêÉå
OVK
pçÑá~=`ÜêáëíÉåëÉå
QOK
j~íë=i~êëëçå
QPK
mÉíÉê=_ÉåÖíëëçå
iáåâ∏êåáåÖ
gÉ~åÉííÉ=båÖëíê∏ã
QQK
QRK
k~íÜ~äáÉ=g~åÖå®ë
QNK
räêáÅ~=£Üã~å
QSK
e™â~å=káëìä~
mçä~êÜìåÇëíÉëí=^I==NM=âã
gçÜ~å=eìäíÄÉêÖ
RNK
QUK
hÉå=jóÜêÉ
QOK
j~íë=i~êëëçå
QVK
^äÉñ~åÇÉê=gçåëëçå
QPK
mÉíÉê=_ÉåÖíëëçå
RMK
má~=kçêÖ~~êÇ
gÉ~åÉííÉ=båÖëíê∏ã
QQK
QRK
k~íÜ~äáÉ=g~åÖå®ë
QSK
e™â~å=káëìä~
gçÜ~å=eìäíÄÉêÖ
RNK
QUK
hÉå=jóÜêÉ
QVK
^äÉñ~åÇÉê=gçåëëçå
RMK
má~=kçêÖ~~êÇ

qçêÄÉå=gçêÖÉåëÉå
båëé~åå=J=kçêÇáëâ=====a~ãÉê
kê
k~ãå
båëé~åå=J=kçêÇáëâ=====eÉêê~ê
PUKkê aá~å~=h~êäëëçåk~ãå
PMK
`Üêáëíáå~=káëìä~
PNK
^äÉñ~åÇÉê=gçåëëçå
PPK
h~êáå=_ÉêÖÖêÉå
OUK
^åÇÉêë=i~êëëçå
OVK
pçÑá~=`ÜêáëíÉåëÉå
POK
hàÉää=gçåëëçå

Q=J=ëé~åå
mä~Å
k~ãå
S=J=ëé~åå
gçÜ~å=eìäíÄÉêÖk~ãå
N
mä~Å
O
`ÜêáëíÉê=gçÜ~åëëçå
N
jçêíÉå=eçää~åÇ
P
`~êëíÉå=j~ÇëÉå
O
aá~å~=h~êäëëçå
Q
hêáëíáå=kçêîÉ
P
g~å=káÉäëÉå
R
e™â~å=káëìä~
Q=J=ëé~åå
S
cêÉÇêáâ=mÉíêá
mä~Å
T
káÅâ=jóÜêÉ k~ãå
gçÜ~å=eìäíÄÉêÖ
N
U
^åå~=g∏åëëçå
O
`ÜêáëíÉê=gçÜ~åëëçå
V
_êáíí=cçêëÖêÉå
P
NM `~êëíÉå=j~ÇëÉå
bäáë~=p®®Ñ
Q
hêáëíáå=kçêîÉ
NN
içåÉ=lííÉåëíÉå
R
e™â~å=káëìä~
NO
bî~=pâìääã~å
S
cêÉÇêáâ=mÉíêá
NP gçå~ë=£Üêå
T
káÅâ=jóÜêÉ
NQ
i~êë=táÇ¨å
U
^åå~=g∏åëëçå
NR píÉÑ~å=e™â~åëëçå
V
_êáíí=cçêëÖêÉå
NS
`ÉÅáäá~=i∏ååÄÉêÖ
NM bäáë~ÄÉíÜ=i∏ååÄÉêÖ
bäáë~=p®®Ñ
NT
NN qçêÄÉå=gçêÖÉåëÉå
içåÉ=lííÉåëíÉå
NO bî~=pâìääã~å
båëé~åå=J=kçêÇáëâ=====eÉêê~ê
NP gçå~ë=£Üêå
kê
NQ i~êë=táÇ¨å k~ãå
PNKNR ^äÉñ~åÇÉê=gçåëëçå
píÉÑ~å=e™â~åëëçå
OUKNS `ÉÅáäá~=i∏ååÄÉêÖ
^åÇÉêë=i~êëëçå
POKNT bäáë~ÄÉíÜ=i∏ååÄÉêÖ
hàÉää=gçåëëçå

S=J=ëé~åå
mä~Å
k~ãå
N
jçêíÉå=eçää~åÇ
O
aá~å~=h~êäëëçå
P
g~å=káÉäëÉå

d
d
d
d
d

d
d
d
d
d
d

pí~êí=p∏åÇ~Ö
NMWPMWMM
NMWPOWMM
NMWPQWMM
NMWPSWMM
d

pí~êí=p∏åÇ~Ö
NMWPMWMM
pí~êí=p∏åÇ~Ö
NMWPOWMM
NMWOMWMM
NMWPQWMM
NMWOOWMM
NMWPSWMM
NMWOQWMM

pí~êí=p∏åÇ~Ö
MVWQMWMM
pí~êí=p∏åÇ~Ö
MVWQQWMM
MVWPMWMM
MVWQOWMM
MVWPOWMM
MVWQUWMM
MVWPQWMM
MVWQSWMM
MVWRMWMM
pí~êí=p∏åÇ~Ö
MVWROWMM
MVWQMWMM
MVWRQWMM
MVWQQWMM
MVWRUWMM
MVWQOWMM
NMWMMWMM
MVWQUWMM
NMWMOWMM
MVWQSWMM
NMWMQWMM
MVWRMWMM
NMWMSWMM
MVWROWMM
NMWNMWMM
MVWRQWMM
NMWMUWMM
MVWRUWMM
NMWNOWMM
NMWMMWMM
NMWNQWMM
NMWMOWMM
akp
NMWMQWMM
NMWMSWMM
pí~êí=p∏åÇ~Ö
NMWNMWMM
NMWOMWMM
NMWMUWMM
NMWOOWMM
NMWNOWMM
NMWOQWMM
NMWNQWMM
akp

pí~êí=p∏åÇ~Ö
MVWPMWMM
MVWPOWMM
MVWPQWMM

qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWQTWRT
MMWRSWRS
MNWMMWOS
MMWRVWOR
MNWMTWOT
MNWOUWMO
MNWPQWON
MNWQMWNR

pí~êí=p∏åÇ~Ö
NNWOMWMM
NNWOOWMM
NNWPMWMM

pí~êí=p∏åÇ~Ö
NMWPMWMM
NMWPOWMM
NMWPSWMM
NMWPQWMM
NMWPUWMM
akp
akp
akp

pí~êí=p∏åÇ~Ö
NMWOMWMM
NMWOOWMM
akp

j™ä=p∏åÇ~Ö
NMWONWMQ
j™ä=p∏åÇ~Ö
NMWOSWMS
NMWMVWNR
NMWOSWMQ
NMWNSWRR
NMWPOWMT
NMWPNWON
NMWPNWOQ
NMWPRWOM
j™ä=p∏åÇ~Ö
NMWQMWMV
NMWONWMQ
NMWQPWPV
NMWOSWMS
NMWQTWRM
NMWOSWMQ
NMWRNWQQ
NMWPOWMT
NMWRTWOS
NMWPNWOQ
NNWMMWQN
NMWPRWOM
NNWMSWOO
NMWQMWMV
NNWMTWMT
NMWQPWPV
NNWNTWNU
NMWQTWRM
NNWOUWPU
NMWRNWQQ
NNWPQWMQ
NMWRTWOS
NNWMMWQN
m~ëëÉêíáÇ
NNWMSWOO
NM=âã
NNWMTWMT
NNWQNWMQ
NNWNTWNU
NNWPRWPU
NNWOUWPU
NOWMMWMM
NNWPQWMQ

j™ä=p∏åÇ~Ö
NMWMVWNR
NMWNSWRR
NMWPNWON

j™ä=p∏åÇ~Ö
NOWNRWQM
NOWMOWOQ
NOWOPWPV

j™ä=p∏åÇ~Ö
NNWNSWQU
NNWOVWNO
NNWPPWMT
NNWPPWNN
NNWRSWRN

qáÇ=ë∏åÇ~Ö
MMWQSWQU
MMWRTWNO
MMWRTWMT
MMWRVWNN
MNWNUWRN

qáÇ=ë∏åÇ~Ö
MMWRMWNN
MMWRPWON

m~ëëÉêíáÇ
NM=âã
NNWROWOR
NNWQNWNR
NNWRNWOM
NNWQNWOS

m~ëëÉêíáÇ
NM=âã
m~ëëÉêíáÇ
NNWROWOR
NM=âã
NNWQNWNR
NNWQNWMQ
NNWRNWOM
NNWPRWPU
NNWQNWOS
NOWMMWMM

j™ä=p∏åÇ~Ö
NNWNMWNN
NNWNRWON

Resultatlista nordisk

MMWRSWRS
MMWRVWOR
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MNWMMWOS
MMWROWNS
MNWMSWPM
MNWOMWRO
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MNWNMWON
MNWNOWRU
MMWRQWRO
MMWROWRU
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWRNWOV
MMWROWNS
MMWQVWPR
MNWMSWPM
MMWRRWOT
MNWOMWRO
MNWNMWON
MMWRQWRO
MMWROWRU
MMWRNWOV
MMWQVWPR
MMWRRWOT

qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWROWOT
MMWROWRM
MNWNOWRS

j
pí~êí=i

pí~êí=i
j

j
pí~êí=i

pí~êí=i
j
j
i

j
i

qáÇ=i∏êÇ~Ö
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MNWNOWRU
MMWQTWRT

qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWQTWRT
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWRSWRS
MMWROWOT
MMWRVWOR
MMWROWRM
MNWMMWOS
MNWNOWRS

j
i

j
i

j
i

qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWPUWQS
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWQMWPO
MMWPUWOO
MMWPVWRT
MMWQOWQS
MMWQOWMP
MMWQVWMQ
MMWQNWRQ
MMWQRWMM
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWQRWNQ
MMWPUWQS
MMWQTWQN
MMWQMWPO
MMWRPWNT
MMWPVWRT
MMWRPWPO
MMWQOWMP
MMWRPWPS
MMWQNWRQ
MMWRVWNV
MMWQRWMM
MNWMPWQP
MMWQRWNQ
MNWMUWPT
MMWQTWQN
MNWMUWNS
MMWRPWNT
MNWOPWRR
MMWRPWPO
MNWORWQT
MMWRPWPS
MMWRMWMU
MMWRVWNV
MNWMPWQP
qáÇ=i∏êÇ~Ö
MNWMUWPT
MMWROWOT
MNWMUWNS
MMWROWRM
MNWOPWRR
MNWNOWRS
MNWORWQT
MMWRMWMU

qáÇ=i∏êÇ~Ö
MMWPUWOO
MMWQOWQS
MMWQVWMQ

j
i
j
i

j
i

qáÇ
MMWRRWQM
MMWQMWOQ
MMWRPWPV

qçí~äíáÇ
MNWPQWQR
MNWRQWMU
MNWRTWPP
MNWRUWPS
MOWOSWNU

qçí~äíáÇ
MNWQOWPU
MNWQSWNN

d
d
d
d

d
^JíÉëí
d
d
d
d
d
d

qçí~äíáÇ
MNWNVWRM
qçí~äíáÇ
MNWOOWPU
MNWNTWPT
MNWOQWMN
MNWOTWQN
MNWOSWNM
MNWQSWOR
MNWOTWNU
MNWPMWOM
qçí~äíáÇ
MNWPPWOP
MNWNVWRM
MNWPTWOM
MNWOOWPU
MNWQPWMT
MNWOQWMN
MNWQRWNS
MNWOSWNM
MNWQVWMO
MNWOTWNU
MNWRSWMM
MNWPMWOM
MOWMQWMR
MNWPPWOP
MOWMRWQQ
MNWPTWOM
MOWNTWPQ
MNWQPWMT
MOWQMWPP
MNWQRWNS
MOWQRWRN
MNWQVWMO
MNWRSWMM
MOWMQWMR
^JíÉëí
MOWMRWQQ
d
MOWNTWPQ
d
MOWQMWPP
d
MOWQRWRN

qçí~äíáÇ
MNWNTWPT
MNWOTWQN
MNWQSWOR

d
d
d

d=éçä~êÜKéêçî=O
d=éçä~êÜKéêçî=O
d=éçä~êÜKéêçî=O
d=éçä~êÜKéêçî=O

qáÇ=Ñ∏ê=éçä~êÜéêçî=O

d=éçä~êÜKéêçî=O
d=éçä~êÜKéêçî=O

qáÇ=Ñ∏ê=éçä~êÜéêçî=O

qáÇ
NM=âã
MMWPUWOR
MMWQPWNR
MMWQTWOM
MMWQRWOS

qáÇ
NM=âã
qáÇ
MMWPUWOR
NM=âã
MMWQPWNR
MMWQNWMQ
MMWQTWOM
MMWQNWPU
MMWQRWOS
MMWRUWMM

qáÇ=ë∏åÇ~Ö
MMWQNWMQ
qáÇ=ë∏åÇ~Ö
MMWQOWMS
MMWPVWNR
MMWQQWMQ
MMWQQWRR
MMWQQWMT
MMWRTWON
MMWQRWOQ
MMWQRWOM
qáÇ=ë∏åÇ~Ö
MMWQUWMV
MMWQNWMQ
MMWQVWPV
MMWQOWMS
MMWQVWRM
MMWQQWMQ
MMWRNWQQ
MMWQQWMT
MMWRRWOS
MMWQRWOQ
MMWRSWQN
MMWQRWOM
MNWMMWOO
MMWQUWMV
MMWRTWMT
MMWQVWPV
MNWMVWNU
MMWQVWRM
MNWNSWPU
MMWRNWQQ
MNWOMWMQ
MMWRRWOS
MMWRSWQN
qáÇ
MNWMMWOO
NM=âã
MMWRTWMT
MMWQNWMQ
MNWMVWNU
MMWQNWPU
MNWNSWPU
MMWRUWMM
MNWOMWMQ

qáÇ=ë∏åÇ~Ö
MMWPVWNR
MMWQQWRR
MMWRTWON

Slutresultat spann, delresultat pulka, A-tester lö

qáÇ=Ñ∏ê=éçä~êÜéêçî=O
MNWPUWPS
qáÇ=Ñ∏ê=éçä~êÜéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
MNWPVWNN
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
qáÇ=Ñ∏ê=éçä~êÜéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
MNWPUWPS
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O

qáÇ=Ñ∏ê=éçä~êÜéêçî=O
MNWPVWNN
d=mçä~êÜKéêçî=O
d=mçä~êÜKéêçî=O

Resultat från SPHK samojed:s officiella utställning
i Furudal den 15 februari 2008
BIR VALP
FINUCH INTUCH NUCH SUCH NV-02 SV-03
Great Tundrans Ajesha S49798/2007, Uppf. Elga
Funny Fabric Rainbow Warrior S232371/2001
Carlsson, Hedemora, Ägare: Malin Hedlund, Säter Uppf. Tuija Johansson, Finland
Ägare.Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad
BIM VALP
Polartassen Northon S54354/2007
BIR CHAMPION
Uppf./Ägare: Diana Karlsson, Umeå
SUCH PDP Swedsam’s Walk On Top
BIM JUNIOR
Svartisens Alma S32846/2207, Uppf. Sofia
Christensen, Forshaga
Ägare: Medeleine Carlsson, Tranås
BIR JUNIOR
Cabaka’s Navarro Of Bastian DKK 07746/2007
Uppf. Gitte Morell, DK, Ägare: Anette Myhre, DK

Uppf./Ägare. Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad
BIM VETERAN
BÄSTA HEDERSVETERAN
Lejonbols Snowstar Of X-Christmas S12506/98
Uppf./ Ägare: Eva Ohlsson, Uppsala

BIM UNGHUND
Polarvargens Amoux S32454/2006
Uppf./Ägare: Ann Lundgren, Stora Skedevi

BIR VETERAN
NUCH FINUCH Lejonbols Millenium
S11256/2000
Uppf. Eva Ohlsson, Uppsala
Ägare: Ann Lundgren, Stora Skedevi

BIR UNGHUND
Swedsan’s Amazing Grace S48884/2006
Uppf. Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad
Ägare: Helena Whalberg, Tvärålund

BIM
Ylletrollets Loke S59178/2005
Uppf. Ylva Runeskjöld, Bromma
Ägare: Anna Niskanen, Luleå

BÄSTA BRUKS BRUKSMERITERADE HUND BIM
Jenvan’s Easy Raider DKK16989/2004
Uppf. Jan & Eva Nilelsen, DK
Ägare: Lone Ottensten, DK

BIR
SUCH PDP Swedsam’s Walk On Top
Uppf./Ägare. Christina Bjerstedt-Ohlsson,
Önnestad

BÄSTA BRUKS BRUKSMERITERADE HUND BIR
SUCH PDP Swedsam’s Walk On Top
Ägare./Uppf. Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad

BÄSTA UPPFÖDAR GRUPP
SWEDSAM’S KENNEL
Christina Bjerstedt-Ohlsson, Önnestad

Ordförande
Vakant

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

Sekreterare

Ledamot

Malin Aspaas
tel: 0643-501 10
malinaspaas@nordicsleddogs.se

Kassör (ej ledamot)

Annica Johansson
tel: 0613-130 47
annica.johansson@naturbruk.net

Sofia Christensen
tel: 054-874090
Suppleant
sekreterare@gronlandshund.sphk.se Åsa Norell
tel: 023-711 632
Ledamot
cadetvox@yahoo.se
Harriet Svensson
tel: 0670-300 84
harriet_83@hotmail.com

Grönlandshund

Suppleant

Michael Schmidt-Nägel
tel: 0933-204 29
sn@telia.com

www.gronlandshund.sphk.se

I januari hölls årsmötet i anslutning till dragprovshelgen i Nederhögen. Ett konstruktivt
och trevligt möte där jag bara är besviken på en sak. Vi lyckades inte välja någon
ordförande. Som vice ordförande får jag därför tills vidare försöka hålla styrelsen i
gång.
Valberedningen hade alltså, trots ett intensivt arbete, inte lyckats hitta någon
ordförande. Det är mycket oroväckande och ytterligare ett tecken på den stressade,
inrutade tillvaro som många lever i idag. För många av oss är hundarna en ventil, ett
sätt att bryta mönstret. I det ingår även att åka på träffar, delta i tävlingar, läsa artiklar
i Polarhunden med mera. Om intresset för att ställa upp som förtroendevald fortsätter
att minska är jag övertygad om att det inte dröjer många år förrän vår kära rasklubb
dör ut och på sin höjd lämnar en spretig hemsida eller motsvarande att trösta sig med.
Vi måste hjälpas åt och föra klubben framåt.
Inom styrelsen kommer vi under året att försöka förbättra det vi erbjuder våra
medlemmar. För nya ägare/medlemmar är bland annat en fadderverksamhet under
uppbyggnad. Vi måste förfina vår ”produkt” om det ska vara intressant att vara
medlem.
Jag har tagit ut en medlemslista från SKK och ser att vi faktiskt bara är drygt 100
medlemmar i rasklubben inklusive familjemedlemmar. Totalt har SPHK cirka 1.400
medlemmar, vi är bara 7% av dessa! Det finns säkert grönlandshundägare som inte
är med i SPHK och även sådana som är med i klubben men där registrering på ras
inte fungerat. Grönlandshundägare som inte är med i SPHK når vi förhoppningsvis
på de mässor/utställningar där vi har vår monter. Är du däremot osäker på om du är
med i rasklubben eller ej får du gärna skicka ett mejl till mig och kolla av. Adressen
är wedin@bhc.se

BIM: Ylletrollets Loke
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En annan viktig fråga för SPHK de närmaste åren är meriteringsreglerna. En arbetsgrupp
med representanter för de olika rasklubbarna håller på att utarbeta ett förslag. Våra
representanter till arbetsgruppen är demokratiskt valda på ett medlemsmöte. Efter
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vad jag hört utarbetas det nu egna förslag ute i stugorna som diskuteras på nätet eller
vid personliga möten men som inte direkt lämnas till arbetsgruppen. Kom gärna med
förslag men kanalisera dessa till arbetsgruppen så att den får ett så brett underlag som
möjligt att utvärdera.
I mars hålls Polarhunds-VM i Åsarna. Jag hoppas att så många grönlandshundar som
möjligt klarar uttagningsspärrarna så att rasen blir väl representerad. Medialt lär det
dröja innan vi får ett lika lysande tillfälle att visa upp vår ras.
Åke Wedin

Resultatlista Grönlandslöpet 2008
Datum: 2008-01-18--19
Plats: Nederhögen, Jämtland
Arrangör: SPHK:s rasklubb för grönlandshund
Distans: 2 x 30 km
Tävlingsledare: Lars Hammarfalk
Slädhundsstil
Placering Namn
tid
1
Rita Lysholm
2
Leif Olsson
3
Malin Aspaas

Startnummer

Tid 18/1 Tid 19/1 Total

3
2
1

2.22.01
2.20.25
2.26.26

2.31.55
2.33.59
3.02.38

Årsmöte i Nederhögen 2008
Helgen 18-20 januari var det åter dags för årsmöte och Grönlandslöp i Nederhögen.
Datumet har ju flyttats till denna helg för att snötillgången ska vara lite säkrare än i
december, då vi tidigare hade våra årsmöten.
Och, i år var det gott om snö. Prepareringen av spår var som vanligt utomordentligt
bra utförd av Lasse H och Åke W under Lasses ledning. Grönlandslöpet bestod i år
av en meriterande tvådagarstävling, med start på fredagen. Ett bra grepp tyckte nog
alla. Då kan man ta det lite lugnt på söndagen och åka lite kortare bana om man har
en lång bilresa hem.
Nio spann kom till start på fredagen, varav tre nomespann. Vi hade bl.a. nöjet att få se
Rita Lysholm från Norge i spåret med sina Wanvarehundar. Det blev sekundstrid i nomeklassen! Anna Ouchterlony var yngst med sina 16 år och hon körde sin Smilla och
Rufus i tvåspann nordiskt och var en av flera som klarade dragprovet med råge.
Denna tävling får sägas vara ett ypperligt tillfälle just för dragprov, opretentiöst och
trevligt. Dock saknar man kanske det traditionella Grönlandslöpet lite grann. Det
som är mer som en rekryteringstävling, på ca 10 km. Idealet vore om man kunde få
in det på söndag förmiddag. Då kunde alla ha något att delta i. Viktigt och nyttigt för
både lite oerfarna förare och yngre hundar, att få känna på tävlingssituation innan
det är dags för längre lopp.
Vid årsmötet på lördag kväll avtackades Anneli (som tyvärr inte hade möjlighet att
vara med) samt Lasse, som efter 12 år i styrelsen lämnade sin post. Nytt namn in är

4.53.56
4.54.24
5.29.04

Godkänd tid för Polarhundtest: 5.37.58
Pulkastil
Placering
tid
1
2
3
4
-

Namn

Startnummer

Tid 18/1 Tid 19/1 Total

Lennart Andersson
Harriet Svensson
Åke Wedin
Anna Ouchterlony
Gösta Karlberg
Roland Stigestad

8
6
4
9
5
7

2.12.50 2.33.00
2.17.33 2.40.04
2.17.20 2.45.33
2.22.55 3.06.38
2.34.23		
2.57.57		

4.45.50
4.57.37
5.02.53
5.29.33
DNF
DNF

Godkänd tid för Polarhundtest: 5.28.43
Godkänd tid för Polarhundprov: 7.51.38
Anna Ouchterlony på väg mot mål i Nederhögen med Smilla av Wanvare och Rufus av Wanvare.
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Michael Nägel på en suppleantplats och Harriet Svensson och Malin Aspaas valdes
till ledamöter. Åke W har f.n. funktionen vice ordförande.
MEN…vi har ingen ordförande!!! Trots ett enträget arbete av valberedningen har
de inte lyckats att finna någon lämplig kandidat som varit villig att ställa upp. Vad
betyder detta? För att rasklubben ska kunna fortsätta sin verksamhet krävs att vi
medlemmar kan erbjuda våra tjänster under en tid. ”Någon annan” kan inte alltid
rycka in. Fundera lite kring detta och hör gärna av dig till valberedningen, Frank O
och Kari-Mette Sundal.
För övrigt diskuterades förslagen om gemensamma dragprov och förslaget att utställnings-cert endast ska delas ut i bruksklass, d.v.s. till hundar som har godkänt
polarhundprov. Det här är viktiga frågor att diskutera! Fundera över vad du tycker
och vilka argument du har för din åsikt, skriv insändare och delta i debatten på
kommande möten. Det är nu vi kan få fram en lösning som alla kan acceptera. När
besluten väl är tagna så är det för sent! Håll utkik på hemsidan efter information.
På söndagen bjöds vi på en strålande vinterdag och vi som hade tillfälle att ge oss ut
i spåret fick en underbar tur. Sådant man får leva länge på när man kommit hem till
leran för vidare hundträning med cykeln.
Vid pennan
Hélène Ouchterlony

Medlemsannonser
OBS! Nya bestämmelser!
Medlemsannonserna får fr.o.m. 2008 vara max 15 rader! Det är ca. 500 tecken.

ALASKAN MALAMUTE

GRÖNLANDSHUND

Vi söker en fodervärd till Bear-Pak Blackfoot Bruno, en mycket lovande 1-årig Alaskan Malamute från ledande ameri-kanska
linjer. Bruno har en härlig personlighet
och önskar vara någons ständiga följeslagare i livet. Du bör vara aktiv friluftsmänniska med intresse för drag och
utställning och kunna erbjuda Bruno ett
kärleksfullt och varaktigt hem. Endast till
köpare boende i villa med inhägnad trädgård eller tillgång till rymlig hundgård.
För mer info, kontakta Marit Kangas,
marit@skyfyre.se

SÄLJES
Hane född -02 omplaceras till friluftsmänniska som motionskompis och pulkadragare på fjällturen. Han är välmeriterad, otroligt snäll och lydig men pga att
han är stor och tung hänger han inte med
i mitt spann. Ring Harriet 0703538963
för mer info.

ÖVRIGT
SÄLJES
Tursläde, alla tillbehör.
Lastplan 45x130.
Nya tävlingslinor till 8-spann.
Pris: 4000:Polar Ice Kennel
Eero Pöyhönen 070-7331421
wicca112@hotmail.com

SIBERIAN HUSKY
SÄLJES
Husky kille född 060520 söker ett nytt
hem omgående e. Vintervittras Viljam u.
Fugitive´s Snövit.
Polar Ice Kennel
Eero Pöyhönen 070-7331421
wicca112@hotmail.com

Sekundstrid i nomeklassen! Rita Lysholm och Leif Olsson på väg mot mål. (Nederhögen)
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KENNEL FENRISULVEN

Nordic sleddog’s

Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546, 070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se
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tel: 0643-50110
mobil:076-1165298
malinaspaas@nordicsleddogs.se
www.nordicsleddogs.se

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com
0251 - 109 44

Pertti Lehtiranta
Mia Karacs

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky
Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,
mobil: 070/6670002

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

Posttidning B

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

HillebergAd-Polarhun#145739.pdf
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www.arcticguides.com

Hemma Hos Bergsguiden

“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.”

WWW.HILLEBERG.COM
Box 25 • Frösön 832 21 • 063-57 15 65

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 GT

I över tre decennier har Hilleberg tillverkat fyrafyra
säsongerstält 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.

