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Nytt nummer, ny medarbetare. Jag har gläd-
jen att berätta att tidningskommittén har fått 
en ny medarbetare: Josefin Andersson. 
Josefin får i detta nummer fylla denna spalt 
med en presentation av sig själv. 
Ha en skön sommar nu allihopa, jag själv 
hoppas på en lite svalare sådan.

//Mia

Josefin Andersson, ny medarbetare 
på Polarhunden. Här med huskytiken 
Maia.
 Foto:  Joakim Pettersson

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Monika Olsson

Nedre Norra
Andreas Ramström 

Gävle-Dala
Åsa Liljekvist, Anna Siikavuopio

Mälardalen
Jonas Bennman, Maria Bennman, Jimmie Ekholm, Jouko Luotomäki, Pernilla 
Samuelsson, Anne-Lise Östlund, Martin Östlund, Gabriella Nordgren, Lennart 
Andersson, Maria Lindgren 

Västra
Erica Persson, Mattias Gustafsson, Therese Olsson, Brenda Golvendingen, Elin 
Törnlund, Christopher Wahlström 

Södra
Sofia Havel, Madeleine Johansson, Janus Kleemann, Pierre Lanuza, Jeanette 
Persson, Siw Tikkanen, Yvonne Fransson, Emelie Johannesson, Johan Salomonsson, 
Johanna Falk, Mats Magnusson, Anne Nilsson, Heidi Nilsson Köhler, Therese 
Herter

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.

Njut av sommar, sol och bad så att ni orkar med höstträningen.
Glöm inte att klappa på hundarna.

Soliga	hälsningar	från	Freddie	Åkerlind	/	medlemsansvarig	SPHK

Hej alla hundägare!
Josefin Andersson heter jag, ny medarbetare 
här på Polarhunden. Efter att jag terroriserat 
Mia ett tag med både bilder och artiklar till 
årets nummer frågade hon mig tillslut om jag 
var intresserad av att ingå i den nya tidnings-
kommittén. Jag tyckte att det lät som en bra 
idé då jag är utbildad journalist men tyvärr 
inte har så mycket journalistjobb att arbeta 
med. 
Mitt jobb här på Polarhunden består dels av 
att tillsammans med Mia planera och lägga 
upp tidningens innehåll, men jag kommer 
även själv att skriva artiklar och fotografera 
så fort jag får chansen. Självklart kommer 
Polarhunden även i fortsättningen att i första 
hand bestå av material från medlemmar och 
klubbarna, men vi kommer nu också försöka 
ta fram egna texter som vi känner är passan-
de för just det numret. 
Själv bor jag med min sambo Joakim Petters-
son på landet utanför Nyköping, tillsammans 
med fyra siberian husky, tre alaskan husky 
och det nyaste tillskottet, en liten pomerani-
anvalp. Den sistnämnda står väl mer under 
mig medan Jocke får stå för tävlandet med 
draghundarna. Själv är jag alldeles för nervös 
för att ställa mig bakom släden på en täv-
ling, då springer jag hellre runt med kameran 
i handen! Så ser ni en blondin yra runt med 
en systemkamera i nävarna på en tävling eller 
utställning är det säkert jag…
 //Josefin



LEDAR
      SKALLET

2008
17 aug Hammerdal, Nedre Norra
13 sept Simmartorp, Västra
13-14 sept Bjursås, siberian husky
05 okt Västerås, Mälardalen
01 nov Hökensås, alaskan malamute

2008
080816-17 Fjällvandring, Storgräftån
080905-07 Höstträff i Kärringforsen,   
 Björbo, Grönlandshund
080912-13 Barmarksträff med kring- 
 aktiviteter, Västra
080913-14 Höstträff, Bjursås, 
 Siberian Husky
080920-21 Samojedhelg, Ravnarp 
 Visseltofta,  Samojed
080927 Björnrundan
080930-31 Familjehelg i Kärringforsen,  
 Björnbo, Gävle-Dala
081004-05 Fjällvandring, 
 Jämtlandsfjällen
081025-26 Aktivitetshelg, Kloten 
 Mälardalen
081031 Ras-träff, Alaskan malamute

Aktivitetskalender Utställningar

Årsmöte
Den 1 maj genomfördes, i samband med Mälardalsdistriktets utställning, SPHKS 
årsmöte på Lövudden i Västerås. Årsmötet var välbesökt, ja till och med så välbesökt 
att det dessvärre inte fanns sittplatser till alla deltagare. De styrelseledamöter som stod i 
tur att avgå omvaldes och likaledes fick jag förnyat förtroende som ordförande. Tack för 
det! Freddie Åkerlind valdes till ny medlemssekreterare och vår nya tävlingssekreterare 
heter Malin Sundin.

Årsmötet gick på styrelsens förslag och beslutade att avsätta 100 000 kronor till 
en fond för aktiviteter i distrikten och 75 000 kronor till en fond för aktiviteter i 
rasklubbarna. Styrelsens avsikt är att ingen rasklubb och inget distrikt ska behöva 
avstå från bra aktiviteter av ekonomiska skäl. Vi ser det också som en möjlighet att 
ytterligare öka aktivitetsutbudet.

Verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår tar sikte på en ökad aktivitetsnivå 
och ett breddat aktivitetsutbud. För att uppnå det är en ökad kunskapsöverföring 
mellan distrikten viktig. Vi måste hela tiden lära av varandra och inte alltid uppfinna 
allting själva! I verksamhetsplanen slås också fast att det är en prioriterad uppgift för 
rasklubbarna att verka för debatt och bred förankring avseende ”cert i bruksklass”. 
Det är också viktigt att rasklubbarna startar förberedelserna för domarkonferensen 
år 2010. Arbetet med framtagande av raskompendier måste dras igång och kontakt 
måste tas med den domare som ska representera rasklubben. I verksamhetsplanen 
konstateras också att vi måste säkerställa våra rutiner för prov och meriteringar till 
SKK och att vi tillika måste säkerställa våra rutiner för utställningsverksamheten. Det 
är naturligtvis prioriterade uppgifter eftersom eventuella brister får återverkan på såväl 
rasklubbar och distrikt som på enskilda medlemmar.

Polarhundmästerskap kommer att genomföras vecka 5 2009 i Åsarna. Vem som 
arrangerar är i skrivande stund inte helt klart, men från styrelsens sida skulle vi gärna 
se ett samarrangemang mellan Nedre Norra och ytterligare ett distrikt. Polar Distans 
kommer, i vanlig ordning, att arrangeras av Västra.

Övriga punkter i verksamhetsplanen är bl.a. att vi ska definiera ett antal möjliga 
tävlingsplatser, att vi ska lägga fram förslag på grafiskt program och etiskt program 
för SPHK och att vi ska tillsätta ett redaktionsråd för tidningen Polarhunden.

Ja, som ni märker finns det ingen brist på arbetsuppgifter. Vi kommer att göra allt vi 
kan för att genomföra punkterna i verksamhetsplanen och vi hoppas att det kommer 
att leda till att vår verksamhet utvecklas på ett bra sätt.

Cert i bruksklass
I det här numret av Polarhunden finns arbetsgruppens och arbetsutskottets förslag. 
Det går nu ut till rasklubbarna på remiss. Det är alltså till din rasklubb som du ska 
föra fram dina synpunkter på förslaget. Rasklubbarna ska behandla förslaget och ge 
synpunkter som kommer att leda fram till ett slutligt förslag som ska tas upp till beslut 
på rasklubbarnas och SPHKs årsmöten år 2009.

Till sist…
kan jag konstatera att det just nu är uppemot 30 grader varmt ute. Alltså inte precis 
polarhundsväder, men låt oss ändå försöka att njuta av sommaren. Vi kan trösta oss 
med att det, i skrivande stund, inte är mer än knappt tre veckor till midsommar. Då 
vänder det och vi går åter mot mörker och kyla!

Ha	det!
Per	Agefeldt,	ordf
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Principer för meriteringsregler inom SPHK 
åren 2012 – 2016, remiss

1. Sammanfattning
SPHK:s meriteringsregler styr vilka krav som ska gälla för att en hund ska få delta 
i bruksklass på utställning samt erhålla certifikat, Svenskt utställningschampionat 
SUCH och Svenskt polarhundchampionat S(polar)CH.

Detta dokument är ett förslag till principer för meriteringsregler för åren 2012 – 2016. 

Synpunkter på innehållet kanaliseras via SPHK:s rasklubbar och ska vara SPHK:s 
sekreterare tillhanda senast 2009-04-01. Synpunkter från andra än SPHK:s rasklub-
bar och SKK kommer ej att beaktas.

Principerna i förslaget
Certifikat kan endast delas ut i bruksklass. Ges till alla hundar i klassen som fått CK.• 
CK kan ges till alla hundar över 9 månader på officiell utställning. • 
Alla hundar som fått CK går vidare för att tävla om BIR/BIM.• 
Prov på snö benämns dragprov med ett tillägg för distansen.• 
Dragproven har konstruerats så att flera raser kan meritera i samma klass.• 
Godkänd tid för olika priser beräknas från en grundtid, som är ett medelvärde • 
av de snabbaste spannens tid.
För att få ställa ut i bruksklass krävs andra pris på ett av rasklubben godkänt • 
dragprov. För samojed godtas även andra pris på barmarksprov. 
Första pris på dragprov krävs för utställningschampionat. För siberian husky • 
godtas även två andra pris.

Krav för att få Svenskt utställningschampionat (SUCH)
Tre certifikat utdelade av minst två olika domare.• 
Minst ett certifikat ska vara taget efter 24 månaders ålder.• 
Minst ett certifikat ska vara taget på en utställning arrangerad av rasklubb eller • 
distrikt inom SPHK.
Första pris på ett av rasklubben godkänt dragprov. För siberian husky godtas • 
även två andra pris.

Krav för att få Svenskt polarhundchampionat S(polar)CH
Tre av rasklubben godkända dragprov med 1:a pris.• 
För tre av raserna ska proven avläggas på olika distanser.• 
Proven ska vara tagna under minst två säsonger.• 
Minst andra pris på officiell utställning efter 15 månaders ålder. • 

2. Syftet med meriteringsreglerna
SPHK:s meriteringsregler styr:
1. Vad som ska gäller för att en hund ska få delta i bruksklass på utställning.
2. Vad som gäller för att en hund ska kunna få certifikat på utställning.
3. Vad som gäller för att en hund ska få Svenskt utställningschampionat, SUCH.
4. Vad som gäller för att en hund ska få Svenskt polarhundchampionat S(polar)CH.

Meriteringsreglerna fastställs av SKK och låses för 5 år i taget. 

3. Bakgrund
Vid SPHK:s årsmöte 2007 beslöts att klubben skulle verka för att ändra utställnings-
reglerna så att certifikat utdelas till samtliga hundar som fått CK i bruksklass. Förslaget  
skulle skickas ut på remiss till rasklubbarna innan beslut skulle fattas om genomförande. 

Nuvarande meriteringsregler för SPHK är fastställda av SKK och låsta t.o.m. 2011-12-31.  

Gällande regler är mycket spretiga. SKK har fört fram önskemål till SPHK om ett mer 
överskådligt och homogent regelverk. Även tävlande, arrangörer och administratörer 
har ett behov av ett mer lättöverskådligt regelverk. Det finns också ett önskemål om att 
flera raser ska kunna meriteras samtidigt.

En arbetsgrupp med representanter från alla fyra rasklubbarna tillsattes hösten 2007. 
Gruppens uppdrag utvidgades till att påbörja en översyn av hela regelpaketet för meri-
tering. Resultatet av gruppens arbete redovisades vid SPHK:s årsmöte i maj 2008.

Arbetsgruppens förslag har bearbetats av SPHK:s arbetsutskott förstärkt med ordfö-
rande i arbetsgruppen. 

Detta förslag avseende principer för nya meriteringsregler överlämnas härmed till ras-
klubbarna inom SPHK samt till SKK för synpunkter.

4. Tidplan för fortsatt arbete
2008, juni - juli Publicering av förslaget i Polarhunden och på SPHK:s hemsida. 
 Remiss skickas till SPHK:s rasklubbar och SKK.
2009-04-01 Rasklubbarnas synpunkter på riktlinjerna i detta förslag ska vara.
 SPHK:s sekreterare tillhanda. Synpunkter från andra än SPHK:s   
 rasklubbar och SKK kommer ej att beaktas.
2009, april - maj Förslaget revideras utifrån inkomna synpunkter från rasklubbarna 
 och SKK. Det reviderade förslaget behandlas av SPHK:s styrelse.
2009, maj Förankring av principer på SPHK:s årsmöte.
2009, juni - december Formellt regelverk utarbetas enligt beslut på årsmötet. Överläggningar 
 med SKK och eventuell återremiss till rasklubbarna. Beslut i SPHK:s  
 styrelse.
2009-12-31 Förslag på meriteringsregler 2012 - 2016 överlämnas till SKK för fast- 
 ställande.
2012-01-01 Nya meriteringsregler träder i kraft.
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5. Motiv till förslaget
Enligt portalparagrafen i stadgarna är SPHK:s mål att verka för 

- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt 
samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar samt

- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper. 

Ett mål i detta förslag är att höja kvalitén på våra hundar genom att främja fler 
dubbel¬championat. Gällande regelverk gör inte det, de flesta meriterade hundar är 
antingen utställnings- eller polarhundchampion. Det är ett starkt önskemål att avel 
ska sker på hundar som är väl meriterade såväl exteriört som arbetsmässigt.

En titel ska betyda något väsentligt och den hund som får en titel ska verkligen vara 
värd den.

SPHK och dess uppfödare ska arbeta för att bevara de polara hundarnas särart, dvs. 
främja exteriört korrekta och arbetsvilliga hundar. Eftersom de polara hundarna är 
arbetande hundraser är det en självklarhet att certifikat endast ska delas ut till hun-
dar med bevisad arbetslust/dragvilja dvs. som är berättigade att starta i bruksklass.

Certifikat är en kvalitetsbeteckning i relation till standarden för rasen. Alla hundar i 
bruksklass och som tilldelas CK (har certifikatkvalitet) är värda att få ett certifikat.  
Det ska inte vara konkurrensen på tävlingsdagen i utställningsringen som gör om en 
CK-hund får certifikat eller inte.

Fler hundar kommer förmodligen inte att bli utställningschampions. Potentiella 
champions kommer antagligen att få sina certifikat på färre utställningsstarter. Ef-
tersom det krävs första pris på av respektive rasklubb godkänt dragprov för att bli 
utställningschampion kommer ändå antalet att begränsas. För siberian husky godtas 
även två andra pris.

6. Principer i meriteringsreglerna
6.1	Erhållande	av	certifikat	
Andra pris på av rasklubben godkänd bruksmerit krävs för att ställa ut i bruksklass. 
Certifikat kan endast delas ut i bruksklass. Alla hundar i bruksklass som har fått CK 
tilldelas certifikat.

Domare på officiell utställning får på samma sätt som idag dela ut CK till alla hundar 
över 9 månader. Alla hundar som fått CK går vidare för att tävla om BIR/BIM.

6.2	Utställningschampionat,	SUCH

Krav för att få Svenskt utställningschampionat (SUCH)
Tre certifikat utdelade av minst två olika domare.• 
Minst ett certifikat ska vara taget efter 24 månaders ålder.• 
Minst ett certifikat ska vara taget på en utställning arrangerad av rasklubb eller • 
distrikt inom SPHK.

Minst första pris på av rasklubben godkänt dragprov, se avsnitt 7 och 8. För • 
siberian husky godtas även två andra pris.

6.3	Polarhundchampionat	S(polar)CH

Krav för att få polarhundchampionat S(polar)CH:

Tre godkända dragprov med första pris enligt avsnitt 7 och 8.• 
För tre av raserna ska proven avläggas på olika distanser.• 
Proven ska vara tagna under minst två säsonger.• 
Minst andra pris på officiell utställning efter 15 månaders ålder. • 

7. Översikt
I gällande regelverk används benämningar på prov/tester inte konsekvent. Vi har valt 
att i det här dokumentet kalla alla typer av prov på snö för dragprov med ett tillägg 
för distansen.

Remiss 2008-06-16: Principer för meriteringsregler inom SPHK åren 2012 – 2016
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8. Drag- och barmarksprov
8.1	Principer

Ett första pris krävs för att bli Svensk utställningschampion. Tre första pris krävs för 
att bli Svensk Polarhundchampion. För tre av raserna ska proven avläggas på olika 
distanser.

Ett andra pris berättigar till att ställa ut i bruksklass. För siberian husky godtas två 
andrapris för att bli Svensk utställningschampion.

Tredje pris berättigar till lägre registreringsavgift för valpar hos SKK.

8.2	Dragprov	10	km

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed. 
Syfte:	1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH för alla tre raserna och är ett av alternativen 
för SUCH för samojed. 2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning. 
Körstil: Enspann pulkastil med draglast enligt avsnitt 9. 
Distans: Minst 10 km.
Tid för 1:a pris: Högst 50.00 minuter.
Tid för 2:a pris: Högst 60.00 minuter.

8.3	Dragprov	60	km

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed. 
Syfte: 1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH och är ett av alternativen för SUCH. 
2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning. Tredje pris berättigar till lägre 
registreringsavgift för valpar hos SKK.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundsstil. Draglast i båda körstilarna 
enligt avsnitt 9. Varje körstil i egen tävlingsklass. Vid färre än tre startande i någon 
körstil slås stilarna ihop. Hundar av alla tre raserna tävlar i samma klass och får ingå 
i samma spann.
Distans: Minst 60 km som ska köras under två på varandra följande dagar. Sträckan per 
dag ska vara minst 30 km. Hundarna ska under mellanliggande natt sova utomhus.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 15 %. Godkänd hastighet minst 10 km/tim. Minst tre 
fullföljande spann.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 30 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:a pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.

8.4	Dragprov	SMD,	sprint	och	medeldistans

Gäller för: Siberian husky 
Syfte: 1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH och är ett av alternativen för SUCH. Ett 
2:a pris berättigar till deltagande i bruksklass på utställning. Två 2:a pris är ett alternativ 
för SUCH. 3:e pris berättigar till lägre registreringsavgift för valpar hos SKK.

Körstil: Slädhundsstil, ingen draglast.
Distans: Tävling två eller flera dagar av sprint- eller medeldistanstyp. I sprinttävlingar 
ska distansen per dag minst vara: 4-spann 10 km, 6-spann 12 km, 8-spann 15 km, öppen 
klass 20 km. I medeldistanstävlingar ska distansen per dag vara minst 30 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann. 
Tid för 2:a pris: Grundtid + 10 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:e pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.

8.5	Dragprov	LD,	långdistans

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund, samojed och siberian husky. 
Syfte: 1:a pris är ett av alternativen för SUCH för alla raserna. 1:a pris är även ett 
krav för S(polar)CH för alaskan malamute och grönlandshund och ett av alternativen 
för samojed och siberian husky. 2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning. 
Två 2:a pris är ett alternativ för SUCH för siberian husky. 3:e pris berättigar till lägre 
registreringsavgift för valpar hos SKK.
Körstil: Pulkastil (max 4 hundar. alaskan malamute, grönlandshund, samojed) eller 
slädhundsstil (alla raser).  Draglasten ska vara den obligatoriska utrustning som 
arrangören kräver för att tävlingen ska genomföras på ett säkert sätt. Varje körstil i 
egen tävlingsklass. Vid färre än tre startande i någon körstil slås stilarna ihop. Alaskan 
malamute, grönlandshund och samojed får ingå i samma spann.
Distans: Minst 160 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 15 %. Minst tre fullföljande spann. 
Tid för 2:a pris: Grundtid + 30 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:e pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.

8.6	Barmarksprov

Gäller för: Samojed. 
Syfte: 2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning.
Körstil: Utformas av rasklubben under remisstiden.
Distans: Utformas av rasklubben under remisstiden.
Tid för 2:a pris: Utformas av rasklubben under remisstiden.

9. Draglast
9.1	Draglast	pulkastil
1-spann 25 kg
2-spann 45 kg
3-spann 60 kg
4-spann 70 kg

Om tik ingår i spannet reduceras vikten med 5 kg. Om samojed ingår i spannet 
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reduceras vikten med 5 kg. Maximal viktreducering är således 10 kg för ett spann.

9.2	Draglast	slädhundsstil

Vikter enligt pulkastil. Vid fler än 4 hundar görs ett vikttillägg med 15 kg/hund. Inget 
viktavdrag för föraren. Inget krav på draglast för siberian husky.

10. Grundtid 
Grundtid används för beräkning av godkänd tid för olika priser vid meritering. 
Grundtiden beräknas utifrån för de snabbaste spannens resultat.

11. Allmänna bestämmelser
11.1	Ålder	på	hunden

Vid körning i pulkastil gäller att hunden senast på tävlingsdagen ska ha uppnått 24 
månaders ålder. Ingen övre åldersgräns finns. 

Vid körning i slädhundstil sprint gäller att hunden tillåts tävla innevarande säsong om 
den är 18 månader före 1/3. Dock ska den vara minst 16 månader på tävlingsdagen. 
I övriga fall gäller 18 månader. Ingen övre åldersgräns finns.

11.2	Övriga	regler
Rasklubben ska godkänna och tillkännage meriteringstillfällen.• 
Anspänning och utrustning enligt SDSF:s regler säsongen 2009 (skrivs in i klartext • 
i slutlig utgåva).
Hunden ska vara ID-märkt med chips.• 
Föraren ska ha draghundslicens i till SDSF ansluten förening.• 
Ingen dispens får ges från meriteringsreglerna.• 

12. Godkända prov avlagda före 2012 
12.1	Start	i	bruksklass

De prov som idag berättigar till start i bruksklass berättigar även till start i bruksklass 
efter 2011.

Alaskan malamute: Godkänt polarhundprov 1, polarhundtest A eller polarhundtest D. 
Grönlandshund: Godkänt polarhundprov 1, polarhundtest C eller polarhundtest D.
Samojed: Godkänt polarhundprov 2, polarhundtest A eller polarhundtest B.
Siberian husky: Andra pris på polarhundprov 3.
12.2	Godkänd	dragmerit	för	SUCH	och	S(polar)CH

Remiss 2008-06-16: Principer för meriteringsregler inom SPHK åren 2012 – 2016

Antal fullföljande spann Grundtid är medeltid beräknad för
3 – 14 de två första spannen
15 – 29 de tre första spannen
30 eller fler de fyra första spannen

Prov avlagda före 2012
Prov/test Valör

Ras Från och med 2012

Polarhundprov 2 Godkänt Samojed 1:a pris Dragprov 60 km
Polarhundprov 3 1:a pris Siberian husky 1:a pris Dragprov SMD

eller LD 
Polarhundprov 3 2:a pris Siberian husky 2:a pris Dragprov SMD

eller LD 
Polarhundtest A Godkänd Alaskan malamute,

samojed
1:a pris Dragprov 10 km

Polarhundtest B Godkänd Grönlandshund 1:a pris Dragprov 60 km
Polarhundtest D Godkänd Alaskan malamute,

grönlandshund
1:a pris Dragprov 60 km

1

Godkända dragmeriter enligt gällande meriteringsregler får tillgodoräknas efter 2011 
enligt nedanstående tabell.

Remiss 2008-06-16: Principer för meriteringsregler inom SPHK åren 2012 – 2016

Antal fullföljande spann Grundtid är medeltid beräknad för
3 – 14 de två första spannen
15 – 29 de tre första spannen
30 eller fler de fyra första spannen

Prov avlagda före 2012
Prov/test Valör

Ras Från och med 2012

Polarhundprov 2 Godkänt Samojed 1:a pris Dragprov 60 km
Polarhundprov 3 1:a pris Siberian husky 1:a pris Dragprov SMD

eller LD 
Polarhundprov 3 2:a pris Siberian husky 2:a pris Dragprov SMD

eller LD 
Polarhundtest A Godkänd Alaskan malamute,

samojed
1:a pris Dragprov 10 km

Polarhundtest B Godkänd Grönlandshund 1:a pris Dragprov 60 km
Polarhundtest D Godkänd Alaskan malamute,

grönlandshund
1:a pris Dragprov 60 km

1

Aktivitetsfonder

På SPHKs årsmöte den 1 maj i år inrättades två fonder för aktiviteter i rasklubbar 
och distrikt. Till aktivitetsfonden för rasklubbar avsattes 75 000 kr och för 
distrikt 100 000 kr. 

Fonderna ska användas till aktiviteter som ligger i linje med stadgarna. Båda 
aktivitetsfonderna ska särskilt prioritera aktiviteter som syftar till att säkerställa 
de fyra polara rasernas bruksmässiga egenskaper. Distriktsfonden ska också 
prioritera ungdomsaktiviteter som syftar till att intressera ungdomar för de fyra 
polara raserna och aktiviteter i samband med dessa. 

Ansökan om medel görs av distrikt och rasklubbar senast den 31 juli varje år. 
I ansökan ska en redogörelse lämnas över aktivitetens syfte, omfattning och 
tidpunkt  samt innehålla en väl genomarbetad budget. Högsta belopp som 
kan beviljas till en enskild aktivitet är 10 000 kr och högst 50 procent av den 
budgeterade kostnaden. 
SPHKs styrelse beslutar om utbetalning ur fonderna senast den 30 november.
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www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Karina Andreassen
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen  
tel: 0647-104 60, mob: 073-063 80 99 
nighttrail@nighttrail.com 

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

Kassör & Webbansvarig 
Robert Frick, 
Lillkyrka Eka13, 745 97 Enköping,
tel: 0171-811 17, mob: 070-614 16 34, 
robert.frick@telia.com

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

Hej malamutevänner

Dagens datum är 5 juni 2008 och temperaturen ligger på 31 grader i skuggan! Den 
senaste vecka kom sommaren till Jämtland – det blev sommar och allt blev riktigt 
grönt inom ett par dagar – man har knappt hunnit vänja sig till värmen för inte att 
tala om att plocka fram sommar kläder och skor. Hundarna orkar ingenting förrän 
på kvällen. Vi var en kort tur uppe på fjället under dagen, men efter ett par timmar så 
var hundarna helt slut på grund av värmen – sökte hela tiden till närmaste liten bäck, 
tjärn eller pöl för att dricka och svalka sig.
Inom klubben ligger vi lite lugnt nu under sommaren, styrelsen har arbetshelg nu i 
helgen 6-8 juni (är för länge sedan över när ni läser detta). Vi har mycket jobb framför 
oss – en hel del har vi hunnit med efter årsmötet och under arbetshelgen får vi troligen 
lite fart på nya idéer och projekt. Rasklubben har bl.a. via SPHK sökt anslutning till 
SKK:s hälsoprogram vad gäller HD status så nu väntar vi med spänning på SKK:s 
beslut. I dagsläget jobbas det med att ta fram profilkläder till våra medlemmar, mera 
vandringspriser båda till utställning och dragtävling, hemsidan kommer att uppdateras 
löpande under sommaren, sponsor avtal – bara för att nämna lite av de ämnen som 
styrelsen jobbar med för tillfället. Nästa stora evenemang i rasklubbens regi blir 
RASTRÄFFEN och MALAMUTE SPECIALEN i Alla Helgons Helgen i Hökenås – 
preliminärt program finns på sidan i tidningen. 
Lokalt häruppe har vi i mitten av juli och i mitten av augusti planerat en vandring med 
övernattning – kontakta Malin Aspaas eller mig för anmälan eller mer information. Alla 
är välkomna och alla kan vara med – det blir en lättare vandring med en övernattning 
i tält. Vi funderar också på en tur under hösten – september/oktober om intressen 
finns ?!
Det är inte många bilder vi får in på klubbens hemsida till månadens bild – se nu till 
att skicka in några av de fina kort ni tar under sommaren. Mer info finns på klubbens 
hemsida. Vi saknar fortfarande också ”faddrar” i några av distrikten – har du tid och 
energi att hjälpa nya malamute ägare att komma igång så kontakta viceordförande – 
mer info finns i Polarhunden nr. 2 och på klubbens hemsida. Uppfödarkodexen är på 
väg ut till alla uppfödare som har haft en kull inom de senaste 5 åren – se till att skriva på 
kodexen och skicka i retur till klubbens sekreterare tillsammans med dragprovsstatistik 
på avkommor över 3 år. På årsmötet togs beslut att uppfödare som uppfyller kraven 

ska få stå med på hemsidan gratis – alla övriga som vill ha med sina uppgifter på 
”länk” sidan ska betala – kolla på hemsidan för mer info eller kontakta någon av oss 
i styrelsen. Uppfödarkodexen är oförändrad jämfört med fjolårets kodex trots att flera 
motioner hade inkommit till årsmötet med förslag på ändringar, men ingen av dessa 
ändringsförslag bifalls av årsmötet. Styrelsen upplever att det kan finnas ett behov för 
en omskrivning av kodexen – vi hoppas vi kan ha ett nytt förslag klar för diskussion 
till medlemsmötet i samband med Rasträffen och Specialen i november 2008.
I augusti 2007 bildades en arbetsgrupp i SPHK; denna ska se över meriterings reglerna 
för de 4 polara raserna samt frågan om certifikat utdelningen på våra raser skall flyttas 
från bäste hane/tik till brukshunds klassen. Jag vill uppmana alla malamute ägare 
att gå in på SPHK:s hemsida och läsa den utlagda informationen från arbetsgruppen 
– denna information blir utgångspunkten i den diskussion vi kommer att ha inom 
rasklubben. Om någon inte har tillgång till Internet kan ni kontakta mig och jag ska se 
till att materialet skickas per post istället. På SPHK:s årsmöte (1.maj 2008 Lövudden) 
presenterade arbetsgruppen sitt arbete och gruppen fick hård kritik för att ha varit för 
dålig på att få ut information till medlemmarna. Nu finns informationen ute så se till 
att läsa den nu innan debatten börjar inom rasklubben. Har ni synpunkter eller idéer så 
tveka inte med att kontakta någon i styrelsen – diskussionen ligger nu i rasklubben. 
Sommartid är också utställningstid – de första utställningarna har redan varit 
och mycket mer kommer nu under sommaren – speciellt spännande ska det bli 
i Stockholm på World Dog Show 2008. Hoppas vi syns i Stockholm och ute på 
distriktsutställningarna under sommaren. Varma sommar hälsningar med önskan om 
en trevlig sommar för alla.

Karina	Andreasen,	Ordf.	

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos ED
S45632/2006 Arctic Trail's Viking 2006-05-07 HD grad A artros ua (0)
S31767/2006 Snownero 2006-04-03 HD grad A artros ua (0)
S40766/2005 Iza 2005-05-25 HD grad B 
S10746/2007 Arctic Trail's Young Star 2006-12-10 HD grad D artros ua (0)
S39175/2006 Eastern Hill Kamotik Kamut 2006-05-04 HD grad A artros ua (0)
S59260/2006 Night Trail Magical Mystery Faith 2006-09-21 HD grad A artros ua (0)
S59256/2006 Night Trail Magical Mystery Tour 2006-09-21 HD grad A artros ua (0)
S59258/2006 Night Trail Magical Mystery Journey 2006-09-21 HD grad A artros ua (0)
S50795/2006 Night Trail Xciting Xpression 2006-07-10 HD grad A artros ua (0)
S50797/2006 Night Trail Xciting Emotions 2006-07-10 HD grad A artros ua (0)
S58386/2006 Black Lotus Double X's Trademark 2006-07-05 HD grad A artros ua (0)
S59259/2006 Night Trail Magical Mystery Voyage 2006-09-21 HD grad A artros ua (0)
S20259/2007 Trap Line Polaris Tumaq 2006-07-02 HD grad A artros ua (0)
S17011/2007 Yukon Trail Zipp 2007-01-24 HD grad A 
S57748/2006 Tämjantorpets Famous Grouse 2006-08-29 HD grad A 
S39174/2006 Eastern Hill Kamotik Kamik 2006-05-04 HD grad A artros ua (0)
S43395/2006 Järnviljan's Taurus 2006-06-09 HD grad A artros ua (0)
S58646/2004 Shannuq's Joyous Lupa 2004-08-24 HD grad A artros ua (0)
S53690/98 Panikpah's Amber Tabaq 1998-10-11 HD grad B 
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Hej!
Här kommer resultaten på hälsoundersökta hundar för april och maj. 
Som ni märker har SKK bytt namn på armbågsledsdysplasi från AD till ED. 
När det gäller HD-resultaten verkar den fina trenden för hundar registrerade 2005 
håller i sig och även dom hundar som är registrerade 2006 ser ut att följa efter. 
Av dom hundar registrerade 2005 som är röntgade är det bara 5.6% som har fått 
diagnosen HD och hela 80 % har dessutom A-höfter, av 2006 års hundar har 8.8% 
fått diagnosen HD. Det kan då jämföras med siffror för registreringarna 2004 - 
19.5 % med HD och 2003 - 25.4 % med HD. 
På ögonlysningssidan ligger vi fortfarande långt från våra mål om antal undersökta 
hundar samtidigt som det fortsätter att dyka upp hundar med ögonsjukdomar. Av 
hundar registrerade 2005 och 2006 är det bara drygt 20 % som är undersökta 
vilket är mycket oroande.
För att vi ska kunna få en aning om omfattningen inom rasen måste fler ögonlysa 
sina hundar. 
Rasklubben håller på att undersöka möjligheten att anordna ögonlysning i samband 
med vår rasspecial under allhelgonahelgen

Åsa	Karlsson,	avelsrådet

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos
S10051/2006 Mackinaw Masterbrew 2005-11-28 Öga ua
S16339/2006 Mihakias Dizzy Miss Lizzy 2004-02-19 Öga ua
S22308/2003 Wolverine Island's Sandy 2003-02-10 Öga ua
S34800/2003 Minus-Bore 2003-04-18 Öga ua
S62809/2004 Hot-Trot's Snow-Face 2004-09-30 Öga ua
S60043/2004 Niqie 2004-08-29 Öga ua
S53690/98 Panikpah's Amber Tabaq 1998-10-11 retinopati, sannolikt ej ärftl
S45175/2002 Polar Trax Twilight Dark Shadow 2002-07-07 Öga ua
S57749/2006 Tämjantorpets Black Velvet 2006-08-29 Öga ua
S67152/2004 Night Trail Living On The Milky Way 2004-10-24 Öga ua
S58386/2006 Black Lotus Double X's Trademark 2006-07-05 Öga ua
S39176/2006 Eastern Hill Kamotik Kiwok 2006-05-04 Öga ua
S44068/98 Eastern Hill Eagle Born To Run 1998-07-07 Öga ua
S43469/2005 Nordic Sled Dog's St Alcor 2005-06-18 Öga ua
S62045/2005 Trap Line Mystery Asla Vincent 2005-08-08 katarakt BP lindrig utbredning
S39174/2006 Eastern Hill Kamotik Kamik 2006-05-04 Öga ua
S57748/2006 Tämjantorpets Famous Grouse 2006-08-29 Öga ua
S60626/2004 Järnviljan's Luna 2004-09-15 Öga ua
S17011/2007 Yukon Trail Zipp 2007-01-24 Öga ua
S43395/2006 Järnviljan's Taurus 2006-06-09 Öga ua
S58646/2004 Shannuq's Joyous Lupa 2004-08-24 Öga ua
S26415/2007 Trap Line Nimble Paw Akke 2006-03-20 katarakt BP 
S26415/2007 Trap Line Nimble Paw Akke 2006-03-20 katarakt ÖP 

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute 
Inbjuder till rasspecial

1 november 2008, Hökensås semesterby, Tidaholm

Lördag officiell utställning

Domare: Lars West 

Kostnad för utställningen: 
Valpklass  100 kr
Unghund, junior, bruks och champion  250 kr
Veteran 8-10 år  150 kr
Veteran över 10  gratis

Betalar man 3 hundar fullpris, blir det 125 för hundar efter nr 3
Anmälan fram till 1 oktober, efteranmälan mottas fram till 11 oktober mot 100 
kr i extra avgift pr. hund
Betalning skall göras till rasklubbens postgiro: 69 79 25-6, märk inbetalningen 
med utställarens namn och hundens reg. nr
OBS!	Fyll	i	tydligt	och	noga	på	anmälan	och	inbetalningen.

Ej inbetalda innan 11 oktober får ej deltaga enligt SKK’s policy!

Skicka anmälan till synva.bratberg@gmail.com, använd blankett på hemsidan 
eller SKK’s gamla 3 sidiga som skickas till: Synva Bratberg, Norra Hagen 
Daretorp, 522 91 TIDAHOLM.

Vagnsrace 
Kortare vagnsrace kommer vi att anordna både fredag och söndag.

Boende beställer ni via Hökensås semesterby, 
http://www.hokensas-semesterby.com/ 
Eller tel. 0502-230 53. 
Våran träff kommer att börja redan fredag med RASträffen och ett litet 
vagnsrace på kvällen. Klubben kommer också att hyra badtunnan så ta med 
badkläder.

Några frågor eller funderingar, kontakta Synva, 0502-100 45 eller 070-328 
18 53, eller via mail synva@gmail.com.  Vi åter kommer med mera info på vår 
hemsida.

Välkomna till Tidaholm!
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sparade endast de individer som hade ”rätt” kroppsstorlek, kroppssammansättning, 
benstomme, pälskvalitet, färg, svans etc. Parallellt med detta ”utseendeprojekt” 
arbetade de med militärens antarktisexpeditioner. Här behövde man, som vi tidigare 
läst, arbetshundar och till dessa bidrog Seeleys både med ”rena” alaskan malamute 
och ”rena” siberian husky,  ”rena” eskimåhundar samt samojedhundar. Dessutom 
blandade man siberian husky och alaskan malamute och fick fram en draghund som 
var bättre än föräldradjuren! Allt enligt Seeley själv.

Paul Volker och hans far skickade ju stora hundar under åtskilliga år till Alaska och 
även hemkommen på trettiotalet producerade Paul Voelker stora ”malamuter” på sin 
kennel M’Loot. Som vi läste innan, hade Paul Volkers ursprungsmaterial till vad som 
skulle bli den s.k. m’loot-typen mycket varierande bakgrund. De hundar som han tog 
fram var, som alla då kan förstå, mycket skiftande i utseende och storlek. De hade 
dock en sak gemensamt, de såg ut som eskimåhundar, d.v.s. hade upprättstående öron, 
ringlad svans samt polarhundspäls. Eftersom han inte registrerade sina hundar och det 
mig veterligt inte finns någon dokumentation över hans avelsverksamhet, så är den svår 
att utvärdera. Han bör dock ha strävat efter att få fram likformiga hundar. Han körde 

Zollers fru Laura med Cherokee, 
67,6 cm over manken, 54 kg.

Alaskan malamute special 
Av Louis Liljedahl

Funderingar kring rasens tillblivelse och tidiga historia, del 3 
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.

Fortsättning	från	förra	numret,	där	kunde	vi	läsa	om	hur	malamuten	begåvades	med	
en	ny	rasbeskrivning,	med	allt	vad	det	innebar	i	fråga	om	hur	en	malamute	egentligen	
skulle	se	ut.	Denna	sista	del	handlar	om	hur	vår	moderna	rasbeskrivningen	stämmer	
överens	med	bilden	av	en	ursprunglig	eskimåhund	från	Alaska.		

Inga rena eskimåhundar kvar i Alaska
Alaskaveteranerna Arthur Walden och Scotty Allen klagade på sin tid på att det 
knappt fanns några ”rena” eskimåhundar kvar i Alaska på grund av uppblandningen 
med stora hundar från södern. Detta var ju inte så underligt med tanke på att när 
guldsökandet i norr började, finkammades hela Alaska och nordvästra Kanada efter 
allt som kunde dra en släde. Man tog med sig eller köpte upp från de lägre staterna 
newfoundlandshund, gordonsetter, engelsk setter, långhårig och korthårig sankt 
bernhardshund, spanielhundar, collie samt fågelhundar av alla de slag. Ja samtliga 
tillgängliga raser som kunde tänkas dra en släde användes. Slädhundarna i norr blev 
så uppblandade att det sades vara omöjligt till och med för experterna att se på en 
hund vad slags blod den innehöll.

Som illustration till detta kan nämnas att kapten Alan Innes-Charles, som hade 
huvudansvaret för Byrds antarktisexpeditioner säger, att trots att alla expeditionernas 
hundar var huskies (allmän benämning på eskimåhunden), så fanns det inte en enda 
äkta husky av den enkla anledningen att ingen sådan hund existerade. Man var inte 
heller ute efter renrasiga djur utan behövde hundar som kunde dra en släde under 
hårda, antarktiska villkor.

Raspionjärernas bidrag
Vad händer när man blandar en polarhund och en hund av annan ras? Tre egenskaper 
är viktiga för den första mixgenerationen som var ämnad att dra tunga lass med 
guldgrävarutrustning, nämligen pälskvalitet för vinterbruk (som antingen är genetiskt 
dominant eller en överlevnadsegenskap), dragvilja samt ordentlig storlek i nämnd 
ordning. Betänk sedan att det gått cirka 45 generationer efter guldrushen då paret 
Seeley började sitt avelsarbete i slutet av 1920-talet. Seeley selekterade hårt och 
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visitkort. Inte sällan ser man även runda, utstående ögon, en egenskap som tillsammans 
med otillräckligt tillslutande läppar inte heller skulle fungera i 50 graders kyla.

Störst och vackrast
Amerikanarnas devis ”störst och starkast – bäst och vackrast” har tyvärr med all 
sannolikhet påverkat deras föreställning av hur en ursprunglig eskimåhund från Alaska 
såg ut. Paret Seeleys avelsmål var en typ som såg ut som hundarna vid kotzebuesundet 
vid sekleskiftet, och deras arbete var helt avhängigt av de gamla alaskaveteranerna 
Waldens och Allens idé om hur ursprungshunden från det området såg ut. Hela 
projektets trovärdighet således bygger på denna enda punkt, om Waldens och Allens 
uppfattning var riktig eller ej. Tyvärr går det inte att få ett enkelt svar på den frågan. 
Själv tror jag att inblandning av stora hundar skedde långt innan guldruschen startade. 
Troligtvis hade de eskimåhundar som Walden och Allen såg som ursprungliga redan 
annat hundblod i sig och var därför större än siberian husky, som sannolikt är mer 
lik en ursprungshund från norr än vad malamuten är.

Svenskregistrerad alaskan malamute, 70 cm över manken, ca. 45 kg.

med dem när han var i Alaska och tränade dem också vid sin kennel i Michigan men 
ställde aldrig ut någon av sina egenhändigt producerade eller importerade hundar. 

Robert Zoller och kennel Husky-Pak däremot, sysslade enbart med avel för utställning. 
Han körde aldrig själv, enligt en intervju från 1998. Han använde sig framför allt 
av m’loot-hundar med inblandning av hinman/irwin-hundar samt kotzebue-hundar. 
Husky-Paks hundar var oerhört tilltalande i skönhet och utstrålning och var ordentligt 
stora. Zoller, som var ordförande i den amerikanska malamuteklubben, hade troligen 
stor del i att standarden blev ändrad till sin fördel, så att man i den nya godkände 
hundar som var större än den tidigare standardens maximummått (63,5 cm för hane). 
Samtliga hans hundar var ju en bra bit över detta mått, som i den nya standarden 
beskrevs som idealmått för en tungt arbetande slädhund, d.v.s. man hade inte längre 
någon övre gräns för storleken (jämför siberian husky som har maximumgräns)!

När började inblandningen?
Som erkänd ras betraktad är alaskan malamute ju inte så värst gammal, drygt sjuttio 
år bara. Eftersom det varken finns skelettrester eller annan tillförlitlig dokumentation 
i form av bilder eller noggrann textbeskrivning av tidiga hundar från arktisområdet, 
är det inte alldeles enkelt att värdera vilka förutsättningarna i verkligheten var. 

De fakta som vi har för handen är att européer från 1500-talet och framåt har besökt 
de nordliga regionerna av vårt klot, och därmed finns chansen att det redan så tidigt 
kom in andra hundtyper i de befintliga lokala hundbestånden. I Alaska kan vi klart 
konstatera att denna inblandning var betydande åtminstone från och med guldruschens 
inledningsskede på 1880-talet, men den började troligtvis flera hundra år tidigare. 

I Unalaklee i Alaska anlades en handelskoloni redan1640 och 1741 kom den kände 
upptäcktsresanden Vitus Bering dit. Den första egentliga europeiska kolonin i Alaska 
grundades 1784. Om vi ser på vad som kom från öst så bildades Hudson bay-kompaniet 
1670 i Kanada och under de kommande århundradena importerade man tusentals 
och åter tusentals hundar till de arktiska och subarktiska områdena i Nordamerika. 
De behövdes som transportmedel och det var helt nödvändigt att man blandade in 
eskimåhundblod i dem, annars hade de inte klarat kylan och det strapatsrika livet 
som slädhund där. 

Det gamla arvet
Idag ser vi ofta hur mungiporna hänger ner på stora exemplar av malamuten. Denna 
egenskap härrör just från stora hundar med dreglande munnar. Vi ser också då och då 
en hund med ett hängöra, vilket också är en genetiskt kvarleva från inblandning av icke-
eskimåhundar. Det kanske allra vanligaste arvet från andra raser är för polarhundar 
otypisk päls, d.v.s. lång och mjuk och ibland saknande tillräcklig underull. En del av 
dagens malamuter har också kraftigt hoptryckt skalle med ett alltför markerat stop 
som resultat, vilket vi också kan identifiera som de stora mastiffliknande hundarnas 
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Att de storväxta hundar som kom in i malamuterasen efter andra världskriget är ljusår 
från en ursprunglig eskimåhund råder det väl ingen tvekan om. Eva Seeleys Rowdy, 
däremot, som ju den första rasbeskrivningen bygger på, ansågs av henne vara en stor 
hund och han höll sig ju också vid den övre gränsen inom tillåten storlek (Rowdy 
vägde 36 kg). Hennes Gripp of Yukon mätte 52,5 cm över manken. 
Vi har, som jag skrev inledningsvis, ingen säker kunskap om hur den ursprungliga 
eskimåhunden såg ut, om vi med det menar eskimåernas hund för en 500-600 år 
sedan. Jag misstänker starkt att dagens rasbeskrivning av alaskan malamute inte ger 
den helt rätta bilden av alaskaeskimåernas hund innan européerna dök upp på scenen. 
Den hunden var troligtvis betydligt mindre och med en vikt på 15 - 20 kg, ungefär 
som dagens siberian husky. Samma resonemang må gälla för grönlands- respektive 
kanadaeskimåernas hundar.

Källor
Demidoff & Jennings, 1978: The complete Siberian Husky.
Riddle & Seeley, 1977: The complete Alaskan Malamute.
The Malamute Quarterly: Spring 1987.

Fall 1987.- 
Fall 1989.- 
Winter 1993-94.- 

The Alaskan Malamute Annual:1981.
1982.- 
1988.- 
1989.-  

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till RAS-träff
i anslutning till specialen 31 oktober 2008

Hökensås semesterby, Tidaholm

Start kl 10.00 och fortsätter under dagen
Klubben bjuder på lättare förtäring till deltagarna på RAS-träffen

anmälan till Synva Bratberg, synva.bratberg@gmail.com, innan 30 september 2008

Fredag kväll blir det litet vagnsrace och lördag blir det utställning. Klubben kommer 
hyra badtunna så ta med badkläder. 
Boende bokar ni via Hökensås semesterby, http://www.hokensas-semesterby.com/ 
Eller tel 0502-230 53. 
För mera info ring eller maila Synva, 0502 100 45 eller 
synva.bratberg@gmail.com

Jag skriver denna insän-
dare med anledning av 
Sphk:s årsmöte i Västerås. 
Jag övertalades av en annan 
medlem att gå på årsmötet 
och jag såg fram emot att 
få ta del av det som händer 
och har hänt i föreningen 
under året som gått.

På ett årsmöte har man 
en dagordning som alla 
förväntas följa. Mötets ord-
förande Sara Nordin och 
föreningens ordförande Per 
Agefeldt gjorde ett bra jobb 
som försökte styra upp 
mötet och hålla det på en 
normal nivå. Mötets ordfö-
rande Sara Nordin lät mö-
tesdeltagarna komma med 
frågor efter varje punkt på 
dagordningen, vilket jag 
själv tyckte var bra. Då 
hade man ju möjlighet att 
fråga medan man hade allt 
i huvudet och inte behöva 
fråga långt senare.

Det som gjorde mig be-
sviken och upprörd var 
att flera av medlemmarna 
i rasklubben för Samojed 
verkade ha missuppfattat 
vad rapport och frågor 
innebär. Det är inte okej 
att nästan såga någon jäms 
med fotknölarna när veder-
börande avlägger rapport. 

Det jag syftar på var alla 
de hårda frågor och det 
förbannade tjatande som 
uppstod då Malin Sundin 
skulle redogöra för hur 
arbetet med certifikat i 
bruksklass fortskrider. Tjat 
om detaljer hör inte hemma 
på ett årsmöte. Det får man 
ta med arbetsgruppen. Vad 
jag vet har Malin Sundin 
m.fl. i arbetsgruppen tele-
fon och e-mail. Vill man 
inte använda sig av det kan 
man alltid skriva ett vanligt 
brev som man skickar med 
”snigelposten”.  

Rasklubben för Samojed 
hade precis som de andra 
rasklubbarna fått möjlig-
het att ha med flera repre-
sentanter i arbetsgruppen 
men bara lyckats få med 
en enda som var aktiv och 
delaktig. Jag kan inte för 
mitt liv förstå hur man kan 
vara så kritisk och inte ens 
hålla sig till saken trots 
uppmaningar från möte-
sordförande när man inte 
orkar/kan/vill vara aktiv i 
arbetsgruppen. Skärpning! 
Det är ju nästan så att jag 
skäms för att vara medlem 
i Sphk och det trodde jag 
aldrig skulle kunna inträffa. 
Jag har alltid känt mig stolt 
över att vara medlem och 

alltid pratat väl om fören-
ingen, men det blir lite svårt 
att göra det fortstättnings-
vis när årsmötet har nått 
sandlådenivå. För alla dem 
som inte kan eller vill hålla 
föreningens årsmöten på en 
normal nivå kan jag per-
sonligen tillhandahålla hink 
och spade vid närmaste 
sandlåda så kan ni kasta 
skit på varandra där istället 
för i årsmöteslokalen. 

Jag är ingen van förenings-
människa och har bara 
varit på några få årsmöten 
i andra sammanhang. Detta 
var mitt första årsmöte hos 
Sphk och tyvärr ligger det 
nära till hands att det också 
blev mitt sista, för något 
värre årsmöte än detta har 
jag aldrig varit med om. Ja, 
jag tillhörde dem som ställ-
de frågor, men jag nöjde 
mig med korta och koncisa 
svar. Att bara klaga och 
älta saker gör ingen män-
niska glad. Någon sa till 
mig att det är många som 
kommer på utställningen 
innan årsmötet, men att 
de drar sedan hem fortast 
möjligt. Jag börjar faktiskt 
förstå varför. Så snälla, 
försök hålla årsmötena på 
en sansad nivå!

Charlotta	Ludvigsson

Insändare
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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
Angelica Lindvall, Gällivare, angelok_84@hotmail.com
Agneta Henriksson, Vittangi, agge1971@hotmail.com 

Matti Holmgren, Jokkmokk, info@jokkmokkguiderna.com 
Anna Kuru, Kiruna, 070-512 98 81, chiliways93@yahoo.se
Anna Sandström, Kalix, anna_v_sand@hotmail.com

Hej alla medlemmar!

Nu har sommaren kommit till oss! I skrivande stund har vi tjugo grader varmt men 
snön lyser vit på fjälltopparna runt om oss. Våra hundar kommer att få vila från sina 
arbeten som slädhundar nu under den varmaste tiden, en välbehövlig semester vi alla 
behöver. Sedan väntar bad för allihopa, bort med all lös vinterpäls och fram med den 
nya. Hundarna älskar att bli borstade och ompysslade och när badet är avklarat är 
det glädjeyra på hög nivå. 

Jag vill passa på att berätta om den inoficiella utställningen som hålls i Luleå den 
10 augusti (se hela inbjudan på annan plats i tidningen). Ett utmärkt tillfälle för att 
träna sig själv och sin hund att visas för en domare.. Det kommer att finnas enklare 
servering, lotteri och Birgitta Sandins vackra konst till salu! 
På utställningen kan du också plocka poäng till tävlingen om distriktets vinstrikaste 
polarhund! Den kompletta listan över årets deltagare kan du se på vår hemsida.

Samtidigt pågår förberedelserna inför distriktets officiella utställning för fullt. Det 
blir den första på väldigt många år som arrangeras av oss och vi hoppas på många 
medlemmars hjälp med allt - stort som smått. Utställningen kommer att äga rum 
nästa år i samband med SKK's internationella utställning i Sjulnäs i juli. Detta inne-
bär att alla polarhundsägare kommer att kunna meritera sina hundar två dagar i rad! 
Ett tillfälle du inte bör missa! Mer informaion kommer i tidningen och, som vanligt, 
på vår hemsida.
I maj hade SPHK's styrelse årsmöte i Västerås och det är mycket glädjande att vi i år 
kunde ha en representant från vårt distrikt som närvarade.

Passa på att umgås med era hundar i sommar och bygg upp er kontakt inför kom-
mande vinter! Och - glöm inte! - lämna aldrig hunden i bilen under sommaren!

/Anna,	ordförande	ÖN

SPHK övre norra inbjuder till inofficiell utställning
söndagen den 10 Augusti 2008

För Alla Raser

Tid: Anmälan och veterinärkontroll mellan 09.00-10.00
 Bedömningen börjar 10.00
Plats: Korpcentra grusplan, Örnäset, Luleå
Domare: Lena Johansson

Klasser
Valpklass: 4-9 mån

Vuxenklass: 9 mån och äldre
Veteranklass: 8 år och äldre

Barn med hund - Anmälan på plats 50:-

Anmälnings avgift
Anmäler du din hund innan den 7 juli är kostnaden 110:- per hund

Från och med den 8 juli  är anmälningsavgiften per hund 150:-
Senast den 27 juli vill vi ha in anmälningarna och inbetalningarna.

Betalning sker till SPHK´s Bankgironummer; 5458-1111, märk betalning med 
hundens registrerings nummer eller hunden namn (stamtavlan)

Skriftlig anmälan skickas till:
 Eva Nätteldal

e-post: ovrenorra@gmail.com
eller skickas per post till 

SPHK Övre Norra, Eva Nätteldal, Holmvägen 3, 94335 Öjebyn.

Vid anmälan ange hundens ras, fullständigt namn, registreringsnummer, 
födelsedata och kön samt ägare och uppfödare.
Medtag registreringsbevis och vaccinationsintyg.

Mycket Välkomna
Det kommer att finnas lotteri, fikaservering, hamburgare och korv till försäljning.  

Vi kommer även att ha försäljning av Ateljé Nymånen Glaskonst av konstnär 
Birgitta Sandin bl.a halsband och ljuslyktor. 

Gå gärna in på hennes hemsida: www.nymanen.se
Vid frågor kontakta Elisabeth Lönnberg tel: 070-5873266 eller 

Eva Nätteldal 070-6325396
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TOTAL POÄNGSTÄLLNING I SPHK ÖVRE NORRAS TÄVLING 
”Norrbottens vinstrikaste polarhund 2008”

Hundens Namn & Ras Utställningar  Dragtävlingar Lydnad Bruks- Totalt
    Agility
    tävlingar     
   m.m. 

1. Ylletrollets Loke 
    Samojed 59 6   65 
2. Qashiwas Eyes of the sky 
    Siberian Husky  35    35 
3. NOEDJV-07 Amica-Timi 
    Samojed 29  1  30 
4. FINUCH NUCH LP1 Acegim’s 
    Jewelice Janara / Samojed 8  21  29 
5. Trapperkojans Arctic Hunter 
    Siberian Husky 11 10   21 
5. Lorendale Silverfrosti
    Siberian Husky  14 7   21 
6. Polarbjörnen’s Scott Trail Leader 
    Samojed 18 1   19 
7. Nymånens Ingrid,
    Siberian Husky 16    16 
7. Nymånens Jupiter
    Siberian Husky 16    16 
7. Nymånens Venus
    Siberian Husky 16    16 

Robert  Sörlie. Vinnare av Amundesen race 2008, sticker ut från checkpointen i Tänndalen.
 Foto: Malin Aspaas

Grönlandshund

Ordförande
Vakant

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

Sekreterare
Sofia Christensen
tel: 054-874090 
sekreterare@gronlandshund.sphk.se

Ledamot
Harriet Svensson
tel: 0670-300 84
harriet_83@hotmail.com  www.gronlandshund.sphk.se

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

Kassör (ej ledamot)
Annica Johansson
tel: 0613-130 47 
annica.johansson@naturbruk.net

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

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

Sommaren kom som ett dråpslag även i Norrland. Knappt hade utrustningen torkat 
efter den sista turen i tövädret i början av maj förrän gradtalet bar iväg långt över 
20-gradersstrecket. Härligt men också lite besvärligt. Det är ju önskvärt med en mjukare 
övergång till sommarvilan för fullpälsade polarhundar med mycket energi!

I samband med nedre norras utställning i Junsele i mitten av maj hade vi styrelsemöte. 
En gedigen dagordning betades av och förhoppningsvis fattades en del kloka beslut. 
När protokollsjusteringen är klar lägger vi ut en sammanfattning på hemsidan. En 
slutsats från styrelsemötet är att vi är en liten klubb och att det inte finns en chans att 
hinna med allt man skulle önska. Det är därför viktigt att vi lär oss att prioritera vad 
som är viktigast och helt enkelt släpper en del av det mindre viktiga. Det finns alltid 
något som du som är medlem kan hjälpa till med – stort eller smått. Just nu behöver 
vi hjälp i avelsrådet och i utställningskommittén. Vi ska ju ha utställning 2009 igen. 
Kontakta Sofia Christensen om du kan bidra med något. Utställningen blev också ett 
glädjeämne för oss grönisfantaster då Nerriviks Imaq som ägs av Gunilla Mellgren 
blev BIS. Grattis!

I början av september är dags för den traditionella barmarksträffen. Vi har försökt 
att få ihop ett spännande och lite annorlunda program som förhoppningsvis ska locka 
många deltagare. Om allt fungerar ska du hitta inbjudan här bredvid. Visst är det 
viktigt med aktiviteter men ännu viktigare tycker jag att den sociala kontakten är. Det 
måste finnas tid till att prata och diskutera. Inte minst den här gången eftersom träffen 
troligen kommer att ligga under remisstiden för förslaget till ändrade meriteringsregler 
för både utställning och drag. Kan vi få ett bättre tillfälle att hämta in medlemmarnas 
synpunkter? När remissmaterialet är utskickat utgår jag från att det ska finnas på 
SPHKs hemsida. Bevaka den så att ni är pålästa till träffen!

I augusti har SPHK sin årliga arbetshelg där rasklubbarna deltar. Har du 
frågeställningar som berör SPHK eller samarbetet med SPHK vill jag att du e-postar dem 
till mig på wedin@bhc.se så kan styrelsen behandla frågorna innan arbetshelgen.

En	skön	sommar	önskar	jag	er	alla
Åke	Wedin	/	Vice	ordförande
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SPHK´s Rasklubb för GRÖNLANDSHUND 

HÖSTTRÄFF

5-7 september 2008

Kärringforsen, Björbo
Ligger efter väg 71 mellan Vansbro och Borlänge. Skyltat vid infart.

Från Borlänge: Följ väg 71 i riktning mot Vansbro. Ca: 1-2km från efter 
Fänforsens rastplats finns en liten avtagsväg på vänster sida. Följ denna hela 

vägen till campingplatsen.

PROGRAM
Fredag 5 september

Ankomst och samkväm.

Lördag 6 september
Inofficiell utställning/ringträning

Domare: Per-Erik Wallin
Grillkväll med föreläsning/diskussion med Per-Erik Wallin om dagens hundar.

Anmälan på plats, 50:-/hund.
Mätning och vägning av hundarna

Görs under dagen i samband med utställningen
Weight-pulling

Pågår under dagen, anmälan på plats
Barmarksdrag och prova på drag

En annorlunda tävling som inte går ut på att vara snabbast. 
För de som vill prova på drag med sin hund kan få låna grejor.

Grillkväll med föreläsning av...inte helt klart ännu…
Medtag eget att grilla.

Söndag 7 september
Medlemsmöte och diskussion om cert i bruksklass samt de nya 

meriteringsreglerna

 Vi tältar eller sover i husvagn och sköter mat och vatten själva. 
Obs ingen tillgång till dricksvatten och el.

Anmälan:
Kostnad: 100 kr/vuxen för hela helgen!

Senast måndag den 1 september till Sofia Christensen svartisens@hotmail.com 
eller telefon 054-874090, 0709-962905

(Tag med något bidrag till helgens prisbord!)

Välkomna!

Träna och tävla lydnad med polarhund

Jag läste för ganska många år sen i något nummer av Polarhunden om en siberian 
huskyägare som tävlade lydnad med sina hundar. Även en samojed som blev 
lydnadschampion och lydnadstävlande alaskan malamuter har det skrivits om. Men 
grönlandshundarna har lyst med sin frånvaro så nu är det dags för en sån. 

Jag har sedan ett år tillbaka tävlat lydnad med en av mina grönlandshundar. 5 starter 
har det blivit med 3 första pris och därmed ett LP(lydnadsprovsdiplom). En tävling 
vann vi till och med och slog både border collies och andra mer vanliga lydnadsraser.  
Att träna och tävla lydnad med en grönlandshund är en upplevelse, man vet aldrig 
vad som kommer hända på planen. Ibland går han superbra och gör momenten innan 
jag hinner säga nåt och andra dagar går han några meter bakom och vill ingenting. 
Att träna och nöta momenten är ingen idé, då lessnar han. Högst en träningsgång i 
veckan är lagom för att han ska tycka det är roligt.

Många säger att polarhundar är omöjliga att lära saker. Dom är kanske inte dom mest 
föriga hundarna men med rätt träning och motivation (för grönlandshundar MAT) är 
dom lättlärda. Ett annat argument är att man förstör dom som draghundar om man 
tränar lydnad. Det kan jag motbevisa då min hund även är svensk polarchampion(även 
om han nu inte tycker det är så kul att dra...). Finns det någon mer i Sverige som tävlar 
lydnad med grönlandshund? Det skulle vara roligt att veta, hör  gärna av er till mej. 
Så ut och träna era polarhundar nu, dom uppskattar säkert en stunds aktivering nu 
under sommaren då dom har ”semester” från sina vanliga jobb. 

Hälsningar	Harriet	 Svensson	 och	LP	 1	 S(polar)CH	Racystar	 Banner	 Boy.	Min	
mailadress:	harriet_83@hotmail.com	

Upprop!!

Vi behöver fler aktiva i klubben!

Just nu saknas, förutom ordförande, en medlem i avelsrådet och 
en medlem i utställningskommittén. Känner du för att göra något 

för klubben så hör av dig till mig, Sofia Christensen, 
sekreterare@gronlandshund.sphk.se 

tel 054-874090, 0709-962905 eller någon annan i styrelsen.
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Kallelse till medlemsmöte 
Grönlandshundklubben

Plats: Kärringforsen
Datum: 7 september

Tid: 11.00

S(POLAR)CH Nova

Nova, S56341/2004, erhöll titeln 
S(POLAR)CH 2008-05-08. 

Nova är en i mina ögon mycket bra 
byggd tik och hon är med sina 62 cm 
i mankhöjd också stor för att vara tik. 
Tack vare sin byggnad utvecklar hon 
också väldigt mycket kraft och för mig, 
som helst enbart har hanhundar, passar 
hon väldigt bra. Hon är visserligen inte 
lika stark som hanhundarna, men hon 
är inte långt efter. Hennes byggnad gör 
henne också till en utpräglad travare. 
Det innebär att hon fungerar mycket 
bra på turer och längre tävlingar. På 
kortare distanser (< 30 km) är hon dock 
inte tillräckligt snabb eftersom hon inte 
trivs i galopp. Min uppfattning att hon 
är välbyggd verifieras av att hon har fått 
1:or i kvalitetsbedömningen vid de tre 
utställningar som hon har deltagit i. Vid 
rasklubbens specialutställning i Orsa 2007 
fick hon dessutom CK i konkurrensen och 
blev BIM i bästa bruksmeriterade hund.

På Novas minuskonto måste jag 
lägga hennes mentalitet. Hon är inte en 
lättillgänglig hund och för en oerfaren 
person skulle hon nog inte vara en helt 

lätt uppgift. Mentalt påminner hon om 
sin mormors far, Tinka’s La Parrahs, 
som uppträde på ungefär samma sätt, 
inte underdånigt utan mer avvaktande/
reserverat mot främlingar. En annan 
faktor som drar ner hennes totalbild är att 
hon fick ett C på den ena höftleden.

Eftersom vi aldrig har haft för avsikt att 
ägna oss åt uppfödning bestämde vi oss 
tidigt för att sterilisera Nova och detta 
alldeles oavsett höftledstatus eller andra 
parametrar som bör vägas in i aveln.

Lennart	Andersson,	Bålsta

Borka

S(polar)CH SUCH Varggyllens Borka. 
Borka är en tik på 8 år, hon kom till 
mej då hon var 5 år och det har jag 
aldrig ångrat. Hon går som ledarhund, 
är pålitlig, arbetsvillig och skulle aldrig 
lata sej. Vacker kropp och underbart 
temperament. För mej är hon idealet av en 
grönlandshund. Tyvärr är hon kastrerad 
så det finns inga valpar efter henne.// 
Harriet Svensson

Tillägg nedanför(eller liknande): Jag 
fick chansen att låna Borka på VM då min 
ena ledarhund fick en skada i bogen. Jag 
var lite skeptisk på hur det skulle fungera 
eftersom det inte är helt självklart att sätta 
in en ny hund i spannet. Efter en kort 

provtur dagen innan start så bestämde 
jag mig, det var inga problem. Alla 
hundar skötte sig utmärkt. Borka visade 
ingenting om att hamna i en ny flock. 
Hon skötte sig exemplariskt förutom två 
timmar innan start tredje dagen då hon 
lyckades nå hundmaten och satte i sig 
drygt 2 kg kött. Snacka om otur. jag var 
i valet och kvalet om jag skulle ha med 
henne, pga. av risken för magomvridning 
med så mycket mat i tarmarna. Efter en 
stunds funderande och studerande av 
hunden och rådfrågning med Harriet så 
bestämde jag mig,; Vi startar! Och allt 
gick bra. Tack Harriet för lånet och om 
du tröttnar på henne så vet du vart hon 
kan få komma.

//	Sofia	Christensen

Avelsrådet informerar

Vi har en bra bit kvar till målsättningen i RAS att 60¨% av hundarna som registrerats 
2002-2007 ska vara HD-röntgade vid utgången av 2009 och att resultatet ska vara 
att högst 10 % av dessa har HD (grad C, D, E).

Under 2007 röntgades 13 hundar, av vilka 4 hade grade C eller D, d.v.s. 30,7 % 
hade HD. Vi ser detta som allvarligt. 

Flera hundar måste bli röntgade för att vi ska få dels rättvisande statistik och dels 
kännedom om syskon till ett planerat avelsdjur. En hund kan mycket väl bära på anlag 
för HD och ärva ned det utan att visa sjukdomen själv. Därför bör även syskonen 
vara HD-fria för att öka säkerheten att kullen inte drabbas av sjukdomen. Tänk på 
detta, ni som planerar kullar! Och ni som planerar ett valpköp, kolla upp syskonen 
till de tilltänkta föräldradjuren!

Hittills i år har endast 4 hundar röntgats, alla med A. Låt oss hoppas att riktigt 
många ser till att röntga och att vi får behålla ett bra resultat!

Av de 210 hundar som registrerats 2002-2005 och alltså borde vara röntgade vid det 
här laget finns det resultat från 86 st. Det är 41 %. Målet i RAS är alltså 60 %, och 
om vi ska kunna nå det så måste vi ligga mycket högre de här åren fram till 2009.

Vi kommer att lägga ut listan med HD resultat på hemsidan framöver, så att du 
själv kan gå in och titta.

För	avelsrådet
Hélène	O

30   Polarhunden 3/2008 Polarhunden 3/2008   31



hjärnskador, tarmskador, lever- och 
njurskador samt olika blodförändringar. 
Många hundar är då i behov av flera da-
gars sjukvård där utgången aldrig går att 
förutse. I de fall där tidiga åtgärder har 
satts in för att kyla ner hunden, förbättras 
dess chanser att överleva. 

Krossa rutan
Varje år får polisen rycka ut för att rädda 
utmattade hundar som lämnats i bilar 
under stekande sol. För bara en kort tid 
sedan dog en hund då den lämnats ett par 
timmar i den varma bilen medan ägaren 
skulle uträtta ärenden. 
– En död hund är en för mycket. Vi måste 
ge skarpa varningstecken för att få folk 
att förstå att det inte går att göra så. Det 
är förvånansvärt när det gång på gång 
under hundutställningar ropas ut i hög-
talarna att hundar håller på att kollapsa 
instängda i stekheta bilar. Jag förstår inte 
att folk inte tänker mer, att man ens ska 
behöva uppmärksamma ägarna om att de 
inte kan lämna djuren i en kokande bil, 
säger Hans Rosenberg på SKK. 
Trots upprepande utrop under dessa 
utställningar så drar sig ändå vissa ägare 
för att bege sig till parkeringen och befria 
sin hund från att stekas i bilen, vilket är 
minst sagt häpnadsväckande. 
– Skulle du upptäcka en medtagen hund 
i en bil ska du kontakta polisen. Anser 
du att hunden är i så pass dåligt skick att 
den måste få komma ut omedelbart får du 
handla i nödvärn. Se då först till att du har 
ett vittne som kan bekräfta den allvarliga 
situationen, och slå sedan in rutan och 
få ut hunden i friska luften. Har du gjort 
på detta sätt kan du aldrig åtalas för den 
krossade rutan, istället kan djurägaren 
ställas inför rätta för djurplågeri, förkla-
rar Hans Rosenberg. 

Om en hund drabbas av värmeslag, gör 
såhär:

Ta ut hunden i friska luften.•	
Kyla ner den omedelbart. Använd •	
blöta handdukar, duscha den i vatten, 
eller bada den i närmaste vattendrag, 
det viktigaste är få hundens päls blöt 
in på bara skinnet. 
Svep in hunden i en blöt handduk. •	
Försök kontrollera kroppstemperatu-•	
ren så regelbundet som möjligt.
Kontakta veterinär. Är hunden okon-•	
taktbar, åk omedelbart till djursjukhus 
eller klinik. 

Reser du med hund i bil rekommenderar 
Svenska Kennelklubben att:

Vid långa turer välja tider när solen • 
inte står som högst.
Rasta ofta och gärna vid en sjö så att • 
hunden kan svalka sig.
Inte fylla bilen vid semesterresan med • 
så mycket packning att lufttillförseln 
stryps bak till hunden.
Aldrig binda hunden i bilens stöt-• 
fångare, dragkrok eller liknande – det 
kan sluta mycket olyckligt ifall man 
plötsligt måste åka vidare eller flytta 
bilen.
Hellre placera hunden hos goda vän-• 
ner eller på pensionat om resan går 
till platser som hunden inte är lika 
välkommen till. Då behöver man inte  
oroa sig för att hunden får sitta långa, 
varma och kanske farliga timmar i  
bilen.

Att lämna kvar sin hund instängd i en bil 
under en varm sommardag är ungefär 
samma sak som att sätta sin hund i en 
ren dödsfälla. Tyvärr finns det ändå alltför 
många hundägare i Sverige som på grund 
av bristande förstånd och okunskap ändå 
gör just detta. Att placera bilen i skugga, 
ha flera rutor nervevade eller ha tonade 
rutor räcker absolut inte. När luften 
står stilla och temperaturen överstiger 
25 grader hjälper det inte ens att öppna 
bakluckan som ventilation för en varm 
och flåsande hund. På bara en timme kan 
värmen inne i bilen stiga till 40 grader 
trots att bilen står i skugga, och efter ett 
par timmar till med solsken kan tempera-
turen stiga upp mot 60-80 grader! 
– Du får inte lämna kvar hunden i bilen 
när det blir över 25-30 grader ute, det blir 
stekhett för den då det inte finns någon 
luftcirkulation. Hundar svettas inte genom  

Sommarens värsta hundfaror

Sommaren är här med värme, sol, bad och semester. För många är detta en chans 
att få koppla av och varva ner lite. Men glöm inte bort att dessa månader även för 
med sig risker för hundarna som vi är befriade ifrån under vintern. Polarhunden 
har fokuserat på tre av de vanligaste farorna. Två finns i naturen i form av fästingar 
och huggormar, den tredje orsakas istället av människors okunskap och nonchalans, 
nämligen att lämna hundar kvar i heta bilar under sommaren. 

Fara 1 - Hund i varm bil

huden som oss människor, utan bara ge-
nom tassar och mun och de blir därför extra  
känsliga för värme och överhettning, 
förklarar Hans Rosenberg, presstalesman 
på Svenska Kennelklubben. 

Hunden dör i värsta fall
När hunden utsätts för överhettning blir 
den varm och genom att flåsa gör den sig 
av med värmen då den inte kan svettas. 
Med utandningsluften förloras då all väts-
ka, efter en kort stund blir hunden stres-
sad, dess temperatur stiger och hunden 
drabbas av en cirkulationskollaps vilket 
innebär att vissa organ slutar att fungera. 
Hunden kan då komma i chock och dör 
i värsta fall om den inte omedelbart får 
veterinärvård. Skulle hunden klara sig kan 
den ändå drabbas av allvarliga skador 
som uppstår vid allt för hög kroppstem-
peratur. Det kan handla om hjärtskador, 

Klockan  Temp. ute  Väderlek  Temp. i bil   
08.30 +14°  skugga  +19°   
09.30   +18°   skugga  +38°   
10.30   +20°   blandat   +47°   
11.10  +20°  sol  +57°   
12.00   +23°  sol  +62°   
13.30  +22°  sol  +85°   
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Vid den här årstiden kryllar naturen på 
många ställen i Sverige av dessa små vid-
riga kryp som bara väntar på ett värddjur 
att få suga blod ifrån. Den kan föra med 
sig otrevliga sjukdomar som borrelia och 
erlichia till din hund, så det är därför vik-
tigt att du kontrollerar dina djur ofta om 
du bor i ett fästingrikt område. 

Båda sjukdomarna kan ge hunden all-
varliga problem som feber, blodbrist, 
rörelsestörningar och ledinflammationer. 
Symptomen är lika hos bägge sjukdo-
marna och visar sig i form av trötthet, 
feber, ovilja att röra sig, nedsatt aptit 
och haltande. Ibland får hunden mycket 
tydliga symptom som vinglighet och hög 
feber, i andra fall märker man inte av 
den akuta fasen utan reagerar istället på 
att hunden blivit trött och inte orkar så 
mycket som den brukar. De flesta hundar 
som smittats tillfrisknar helt med en anti-
biotikakur, men vissa kan även utveckla 
kroniska besvär oftast i form av trötthet 
och rörelsestörningar. I värsta fall kan 
smittan även leda till döden. 
– En del hundar kan bli väldigt då-
liga av dessa sjukdomar och ibland 
kan det ta långt tid för dem att bli av 
med besvären. Därför rekommenderar 
jag starkt att man använder fästing-
halsband eller medel i förebyggande 
syfte, säger djursjukvårdaren Åsa Tapper. 

Plocka bort fästingen snabbt
På apoteket säljs tre olika receptfria fäs-
tingmedel för din hund. Två av produk-
terna, Frontline och Exspot, är så kallade 
”spot on lösningar” som du droppar ner i 
nacken på hunden. Den tredje produkten 

Fara 3 – Fästingar

är istället ett hals-
band vid namn 
Scalibor. Dessa 
medel innehål-
ler nervgift, när 
fästingen kryper 
upp på hunden 
får den på sig gif-
tet och dör inom 
ett till två dygn. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att även om du använder 
fästingförebyggande medel så kan hunden 
ändå få fästingar. 
– Det är viktigt att gå igenom hunden 
varje dag och leta efter fästingar. Plockar 
du bort dem du hittar direkt kan du för-
hindra att bakterierna hinner spridas till 
hunden då det tar en till två dagar från 
det att fästingen satt sig tills dess att den 
börjar suga blod och giftet förs över, för-
klarar Åsa Tapper.

Om din hund blir fästingbiten, gör så-
här:

Plocka bort den omedelbart för att •	
minska risken för sjukdomar.
Skruva den inte! Ta så nära huden som •	
möjligt och dra den långsamt, rakt ut, 
använd gärna särskilda fästingplock-
are som finns att köpa på apotek och 
djuraffärer.
Att dränka fästingen i smör eller an-•	
nat fett är en ren myt och ska inte 
tillämpas. 
Kontakta veterinär vid symptom på •	
ohälsa. 

Av Josefin Andersson

I Sverige finns endast en giftig orm, 
nämligen huggormen. Tyvärr tror många 
hundägare att dess bett är ofarligt för 
hundar, men så är inte fallet. Tar bettet 
riktigt illa kan hunden till och med dö. 
Vad händer när hunden blir biten och vad 
ska du tänka på då? Här får du svaren. 

Alla hundar påverkas på olika sätt då de 
blir ormbitna, samma hund kan även få 
olika reaktioner från en gång till en an-
nan. Mycket beror på att mängden gift 
som ormen sprutar in i såret skiljer sig 
vid olika tillfällen. Ibland kommer nästan 
inget gift alls, vid andra tillfällen kommer 
det en större dos. 
– Hunden får en allergisk reaktion när den 
blir ormbiten, oftast blir den bara svullen, 
den har ont och blir hängig. I de värsta 
fallen kan den även få njur- och lever-
skador som kan leda till döden, förklarar 
djursjukvårdaren Åsa Tapper.
Ormgiftet är en blandning av ett flertal 
gifter och enzymer. De påverkar blodet 
så att blodkropparna faller sönder med 
allvarlig blodbrist som följd. Ett av enzy-
merna bryter även ner vävnaderna i krop-
pen. I dessa fall krävs intensivbehandling 
för att rädda hundens liv.
– Blir hunden biten ska du alltid uppsöka 
veterinär. Befinner du dig ute i skogen, 
på fjället, ute i skärgården eller 
på andra ställen där du har 
långt 
till 

Fara 2 - Huggormar

veterinär ska du ge hunden kortison så 
fort som möjligt, sedan bege dig till veteri-
när. Har du nära till en djurklinik behöver 
du inte ge kortison utan åk in med hunden 
direkt istället, där finns andra former av 
mediciner som har en snabbare verkan än 
kortison, fortsätter Åsa Tapper. 

Bett i tassen farligast
Hur stor skadan blir beror mycket på var 
bettet tar någonstans. Det vanligaste är att 
hunden blir biten i nosen och läpparna, 
som faktiskt inte är de allvarligaste om-
rådena som många tror. Istället är bett i 
tassen det allra farligaste för hunden.
– Områden med mycket blodkärl är de 
värsta ställena, och tassarna är allra värst. 
Går hunden på en biten tass pumpas giftet 
ut i kroppen ännu mer effektivt. Därför är 
det extra viktigt att hålla hunden i stillhet 
och inte låta den röra på sig efter ett så-
dant bett, förklarar Åsa Tapper. 
Efter att hunden fått behandling hos ve-
terinär är det viktigt att låta den vila jät-
temycket. Efter två veckor är det lämpligt 
att göra ett återbesök hos veterinären för 
att se hur hunden har återhämtat sig. 

Blir din hund ormbiten, gör såhär:
Inspektera och leta efter bettet. •	
Ge hunden kortison (recept kan fås •	
hos veterinär). 
Om du kan få tag på is – lägg ett ky-•	
lande omslag. 
Håll hunden i stillhet, speciellt om •	
bettet tagit i tassar eller ben. 
Uppsök veterinär.•	
Låten hunden vila mycket. •	
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Ordförande
Per Skye 
tel: 0225-41121 
per.skye@telia.com 

Sekreterare
Anna Skye 
tel: 0225-41121

Kassör
Ulf Jönsson 
tel: 0303-525 04

Mediaansvarig & 
Webbmaster
Mats Gelotte 
tel: 0247-33241 

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

www.sphk.se/gavledala

Ordföranden har ordet
Sitter och skriver detta när försommar värmen är som hetast. Det är svårt att tänka 
på den snödämp som kom för tre veckor sedan när man tittar ut på sönderbrända 
gräsmattor och lyssnar på varningar om eldnings och bevattningsförbud. Den nya 
styrelsen har redan haft ett möte och det var mycket nya idéer som kom upp till ytan. 
Det blir bl.a  en träff vid Kärringforsen (se mer annan plats i tidningen) där ska vi 
passa på att tacka våra VM åkare samtidigt får de förklara sina framgångar till oss 
andra. Vi kommer också ha en Grön Kort utbildning under hösten. När, var kommer 
att utannonseras på hemsidan. För något år sedan åkte vi till Kolmården och klappade 
varg, den aktiviteten har vi fått önskemål att göra igen, så ni som känner för det kan 
anmäla er redan nu. Det kommer att kosta 700 kr / person. Det kommer också att ske 
under hösten. Vårat populära vagnsrace i Åhlheden kommer också att genomföras 
under hösten
Hoppas alla får en skön sommar önskar jag er alla. //Per Skye

SPHK Gävle / Dala Inbjuder till 
Familjehelg i Kärringforsen Björbo 30-31 augusti 2008

 
En aktivitetshelg för alla intresserade. 

Prisutdelning till Gävle/Dalas VM åkare
Föredrag. Skojtävlingar. Grillning. Tips och råd för nybörjare.
Möjlighet att ta med hundprylar och sälja på din egen loppis.

Nybörjare får prova på, vi lånar ut våra 3 hjulingar

Obs	att	inga	4	hjuliga	motorfordon	tiillåts	denna	helg

Välkomna till en helg utöver det vanliga.
Du kan campa på platsen eller så finns det möjligheter att bo i Björbo eller 

Dala-Floda

För mer info ring Chicki 0243-221 45

SPHK Gävle / Dala inbjuder till 
Valp och veteran utställning

Alla raser 
4-12 mån samt veteraner 8-

Tid:  Lördagen 27 september 2008
Plats:  Vid Brukshundklubben Dala-Floda
Domare:  Ewa Lyse´n Hedvall
 Kennel Lisslindas
 
Anmälningsavgifter:  Valpar 4-12 mån 175:
 Veteraner 8-        125:-

Insättes på Pg:932427-8 (ange ras namn och reg nummer på talongen)
Anmälan är bindande sista anmälningsdag 25 Augusti 2008

Vac enligt kennelklubbens rekommendationer
 

Välkomna till en trevlig dag med ett stort prisbord. 
Försäljning av korv hamburgare och läsk

För mer Info Ring Chicki 0241-22145 eller Cecilia 0248-40127
 

Anmälan skickas till Chicki Runnquist, Sälbuvägen 17, 78044 Dala-Floda
eller på mail  zchatsajs@telia.com

Siberian Husky Chiliway´s Never compete with me - till vardags ”Atti”. Fulufjället i april 2008. 

 Foto: Susanne Enochsson
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http://malardalen.sphk.se

Ordförande
Britt Forsgren 08-550 930 43

Vice ordförande
Peter Wahlström 08-590 877 12

Sekreterare
Anders Larsson 08-591 433 82

Kassör (utom styrelsen)
Sig-Britt Nyström 0152-132 80

Ledamot
Freddy Jimenez 08-712 97 33

Suppleant
Lollo Werra 070-600 12 94

Suppleant
Elisabeth Bjur Styffe 0171-41 72 02

Hej
Nu när sommarvärmen har kommit och hundarna mest vilar efter prome-
nader i skogen med bad i sjön så blir det för min del mest jobb i trädgården  
samt att bygga till några hundgårdar och renovera inne i huset.

Ett stort tack till alla utställare och funktionärer som gjorde att allt flöt på våran maj 
utställning och våra sponsorer som skänkt priser så att alla hundarna fick priser.

Ni som undrar över när vi ska ha vårat årsmöte så blir det sista helgen i januari 
2009 eftersom vi måste ändra datum och vi lägger det samma helg som vi har vårat 
KM. Platsen blir Hamra.

Höstutställningen är söndag den 5 oktober 2008, platsen är Lövudden Västerås.  
Vårutställningen kommer att byta plats eftersom det blivit en kraftig prishöjning.

Vi i utställningskommiteen undersöker plats till kommande år. Aktivitets helgen  
den 25-26 oktober kommer vi att ordna drag samt Agility, m.m. boende samt middag. 
Ni som har några ideer eller vill hjälpa till kontakta oss i styrelsen.

Ni som vill ordna med träffar, maila till våran webbmaster så sätter hon ut på hem-
sidan så alla har möjlighet att få vara med. Ju fler som kommer på träffar och hänger 
med desto roligare, det kan vara vad som helst tex skogspromenad eller något annat det 
behöver inte vara så avancerat eller kosta något om var o en tar med egen förtäring.

Mälardalen kommer att ha en egen hundmonter på Sollentuna mässan i januari 
2009 där vi hoppas kunna pressentera alla våra fyra polara raser. Den montern ska 
bemannas i fyra dagar och den är dubbelt så stor som stora stockholms monter så ni 
som vill hjälpa till hör av er till mig. Det är till stor vikt att vi visar upp våra hundar 
och talar om vad vi gör med hundarna framför allt vad polarhundsklubben är.

Mälardalen inbjuder till aktivitets helg den 25-26 oktober i Kloten. 
Middag lördag kväll: Fläskfile´gryta med klyftpotatis samt dessert: glass med  
varma hjortron 240 kr per person. Barn meny´köttbullar med potatismos  
65 kr med dessert 120 kr per barn. Middag och boende bokas direkt till kloten på 
tel: 0580-883 00.

 
Vi	i	styrelsen	och	kommiteerna	önskar	er	alla	välkommna.	

MVH	Britt	med	styrelsen

SPHK MÄLARDALEN INBJUDER TILL 
OFFICIELL UTSTÄLLNING 

LÖVUDDEN VÄSTERÅS söndag 2008-10-05
Domare Siberian husky och grönlandshund, Boo Lundström
Domare Samojed och alaskan malamute, Mats Jonsson

ANMÄLNINGSAVGIFT: 
Valpar    (4-6 månader) (6-9 månader) 100 kr 
Juniorklass  9-15 månader 250 kr 
Unghundsklass  15-24 månader 250 kr 
Bruksklass 250 kr 
Öppen klass   från 24 månader 250 kr 
Champion klass 250 kr 
Veteran klass  från  8 år 150 kr 
Veteran klass över 10 år gratis 
Barn med hund, anmäls på plats 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 2008-09-05.

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 
 Carina 018-95 90 95

Logi: Lövudden Hotell / vandrarhem 021-18 52 30 Camping: 021-14 02 79

Mälardalens	distrikt	önskar	Er

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

Sekreterare 
Malin Sundin, Näset 2, 794 92 Orsa
070-63 98 536 sekreterare.sh@sphk.se

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

Ledamot 
Anders Hörnlund, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
0501-199 54, 
Sverker Björk, Södra Byhult, 560 13 Hok 
0393-230 54 info@lanjas.com

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

http://www.siberianhusky.se

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

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

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

Resultat:
Den tredje maj tog Vox Celestas Blond, ”Baby” sin sista uppflyttningspinne i 
agility och blev därmed uppflyttad i klass två av tre. I hoppklass gick hon upp i 
tvåan den trettonde oktober.

Hundskall och rop. Sprakande högtalare. 
Människor som springer fram och tillbaka, 
hit och dit. Hämta hundar, lämna hundar, 
kontrollera startnummer, vart lade jag 
nu godiset? Men jag hör ingenting. Hör 
ingenting och märker ingenting runt 
omkring. Det är bara jag. Och Baby. Vi 
går in på banan och just innan domaren 
blåser klartecken öppnar jag öronen och 
hör speakern: ”Nästa förare är Marlene 
Karlsson, med något så ovanligt som en 
Siberian Husky. Baby”. 
 
Varför tävlar jag agility med en husky? 
Både agilityfolk och huskyfolk frågar mig 
denna fråga. Huskyfolket mest för att 
det är helt galet att släppa sin hund där 
bland hundratals andra hundar, stora och 
små (många som liknar kaniner) och mitt 
ute i skogen. Agilityfolket undrar varför 
jag inte skaffar en ”riktig” agilityhund. 
De säger det givetvis inte på det sättet. 
Snarare lindas det in i någon fras om 
att jag hade kommit sååå långt om jag 
lagt ner lika mycket tid och energi på 
en bordercollie. Men en gång var det en 
kvinna som kom fram till mig och sade: 
- Jag vet vad det innebär att träna en 
husky, och du har gjort väldigt stora 
framsteg med din!
 
Huskyn är en perfekt agilityhund. Den 
är en snabb, lätt och otroligt smidig ras. 
Jobbet ligger snarare i att övertyga den 
om att agility är så fantastiskt roligt att 
den verkligen vill göra allt för att hålla sig 
på banan. Huskyn är en draghund, och 
det är vad den är bäst på. Men många 
färdigheter inom agilityn – inte minst 
muskeluppbyggnaden och kontakten med 

föraren – är väldigt nyttiga att ha även i 
dragsammanhang. 
 
Agility, som betyder just snabbhet och 
vighet, kom till Sverige för drygt tjugo 
år sedan. Från början var det en ren 
underhållning men det utvecklades snart 
till en sport med tävlingar på alla nivåer. 
Själva momentet består i att hunden ska 
springa en för dagen påhittad bana, så 
snabbt och rätt som möjligt. Banan kan 
se ut hur som helst och har i regel drygt 
tjugo hinder av olika slag. Vanligtvis är 
hundarna jätteduktiga men förarna gör 
bort sig och visar så hunden tar fel hinder, 
med diskvalifikation som följd.
 
För Baby tog det ett par år innan hon 
började gilla agility. Jag kämpade och 

 Foto: Monika Sunhede
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slet för att få henne genom banorna, och 
publiken brukade skratta. Hon travade 
runt litegrann, tog de hinder hon gillade 
och stannade och luktade ifall någon 
spännande hund hade gått där innan. 
Men så en dag började det lossna. Jag 
jobbade på banan, precis som om vi var en 
flock på jakt, och till slut rycktes hon med 
i entusiasmen. Nu är det sällan någon som 
skrattar när vi är på banan, snarare ses vi 
som en ganska så hård konkurrent.
 
Så varför tävlar jag egentligen agility 
med en husky? Såklart är det till stor del 
den sociala biten, träningskompisarna, 
tävlingarna, spänningen. Men främst är 
det nog för att det är en utmaning. En rejäl 
utmaning. Som att klättra bergsklättring 
upp för ett berg där det finns linbana. Där 
utsikten blir så mycket vackrare om jag 

har fått ge allt, än om jag suttit och åkt 
hela vägen upp. Därför tävlar jag agility 
med en husky. Och snart två.
 
Ps. Nej, jag släpper aldrig lös mina 
hundar. Utom precis de korta minuter 
som vi är på banan.
 

-Marlene	Karlsson

Siberian Husky dagarna - spår Foto: Monika Sunhede

Siberian Husky dagarna

En vacker vårhelg i mitten av april var det så äntligen dags för Siberian Husky dagarna. 
Drygt tjugo husky-entusiaster från hela södra Sverige kom till Boxholm för att träffas, 
diskutera huskies och prova på olika aktiviteter tillsammans. 

På programmet stod, förutom drag såklart, även lydnad, spår och agility. I mindre 
grupper fick alla prova på de olika aktiviteterna för att se om det var något som de 
fastnade för. En del hade erfarenhet från förut, men alla fick nog med sig en behållning, 
lite inspiration och idéer hem. 

Det mest populära var ändå draget. Först en föreläsning med frågestund och sedan 
praktisk dragträning med Annika Gustafsson från Igais tassar. Det fanns möjlighet 
att ställa alla frågor, från det mest grundläggande som vilken utrustning som behövs 
och hur den ska vara, till mer fördjupade som på vilka sätt det går att träna drag, att 
tävla och så vidare.

Helgen var mycket lyckad, trots lite krångel med mat och boende var stämningen 
god och sammanhållningen fin. Syftet med dagarna var att skapa en möjlighet till att 
diskutera husky-träning ur ett bredare spektra, och ur utvärderingarna går att läsa 
att syftet är väl uppfyllt. 

På återseende, och för dig som inte själv deltog; Varmt välkommen!

-Marlene	Karlsson

Fotnot: Siberian Husky dagarna finns på nätet, http://sibbe-dagarna.blogspot.com och är ett samarbete 
mellan Marlene Karlsson, Charlottenborgs hundförening, ABF och Rasklubben för Siberian Husky. Dagarna 
arrangeras nästa år igen, mer info om det kommer på hemsidan.

 Foto: Monika Sunhede

Till ALLA våra ungdomar

Glöm inte att anmäla Er till 
RIKSLÄGRET  

som i år arrangeras i Idre Fjäll.

För mer info: 
http://www.draghundsport.se
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Rasklubbens PG 238354-5

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

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

http://samojed.sphk.se

Med förhoppning om ett riktigt hundår!!
Ja, det var så jag avslutade min artikel i förra numret av Polarhunden. Inte visste jag 
då vad rätt jag skulle få.
Ni som deltog på Polardistans i år vet att två av mina Samojeder passade på med en 
hedersstund då husse låg i lössnön efter ca 13 mils skidåkning. Då, halvvägs in i loppet 
och mitt i natten i hällande regn tog lusten kommandot.
Den nionde maj nedkom Singi med resultatet – 9 välväxta telningar, så det verkar inte 
som att fysisk aktivitet påverkar fertiliteten negativt. Det kanske t o m är så att det är 
tvärtom. Jag vågar inte ens tänka tanken på vad valpantalet hade blivit om parningen 
skett ännu tidigare! Nu var det ju bara 15 mils löpning kvar till mål.
Hundåret har bara börjat. Just nu har vi 17 Samojeder och är i färd med att flytta. 
Den 15:de juli är det inflyttningsdags och i går var jag upp med ett lass brädor till 
hundkojorna samt en släpkärra med byggtimmer och 30 armeringsmattor samtidigt som 
vi tillsammans med grävmaskinisten planerade för en 400 kvm stor yta till kommande 
hundgårdar. Ni kan följa vårat hundgårdsprojekt på vår hemsida www.bielkersmils.com 

Rasklubbens styrelse träffades helgen 24-25:te maj hemma hos Helene Larsson på Ekerö.  
Frågorna var många och stämningen samt vädret var på topp. Tack Helene och ni andra  
för en mycket trevlig vistelse under det blommande men föga skuggande äppelträdet. 

Givetvis diskuterade vi frågan om cert i bruksklass. Denna fråga kommer att 
beslutas på nästa årsmöte – 2009, och vad jag förstår, träda i kraft i samband med 
att meriteringsreglerna revideras inför år 2012. På SPHK:s hemsida kan ni läsa om 
arbetsgruppens direktiv. 
Personligen tycker jag att meriteringsreglerna för drag är alldeles för krångliga och 
jag ser fram emot mer enhetliga regler så att alla fyra polara raser kan meritera vid 
samma tävlingstillfälle.
Om man kan utforma ett barmarksprov som liknar dagens Polarhundstest A – där en 
hund drar en pulka 10 kilometer snabbare än en timme, så anser vi i styrelsen att detta 

skall jämställas med A-testet och vara meriterande till bruksklass och tillsammans med 
tre cert meritera till SUCH. Vi tror nämligen att ett barmarksprov kan öka intresset 
för drag och vi oroas också över fortsatt snöfattiga vintrar. Jag läste på Södras fina 
hemsida att säsongspremiären på snö skedde på långfredagen så ”Ur led är tiden”.
Barmarksgruppen är hembjudna till mig, helgen den 9-10 augusti för att försöka få 
till ett embryo till barkmarksprov. Förhoppningsvis så får vi till ett förslag och då 
har jag för avsikt att åka till utställningen i Visseltofta den 20-21 september för att 
presentera förslaget och fortsätta testkörningar.

Andra frågor som skapat irritation bland våra medlemmar genom åren är vår 
valpförmedling och på senare tid även hanhundslistan. Det har skrivits tidigare och 
jag skriver det igen. Styrelsen är ingen polisiär organisation utan vi är valda för att 
tillvarata och utveckla medlemmarnas intressen. 
På hanhundslista är ni välkomna att annonsera era hundar förutsatt att de är minst 18 
månader gamla, erhållit minst en tvåa på en officiell utställning, är höftledsröntgade med 
A, B eller UA samt att de är ögonlysta med ”utan anmärkning” eller ”anmärkning som 
bedömts vara icke ärftlig”. Vi publicerar datum och resultat för höftledsröntgen och 
ögonlysning på hemsidan. Sedan är det upp till tikägarna att göra sin bedömning.
Givetvis gäller fortfarande RAS och vi förutsätter att du som uppfödare är medveten 
om vad det innebär. Även blivande valpköpare har ett ansvar och därför har vi beslutat 
att skapa en valpförmedling som bygger på information och öppenhet. Från och med 
den första juli kommer texten på hemsidan att ändras enl. följande:

Valpförmedling	 ges	då	båda	 föräldrarna	är	höftledsröntgade	med	 resultat	A,	B	•	
eller	UA	samt	ögonlysta	med	”utan	anmärkning”	eller	”anmärkning	som	bedömts	
vara	icke	ärftlig”.	
Rasklubbens	 rekommendationer	är	att	 avelsdjurens	avkommor	höftledsröntgas.	•	
Ett	bra	resultat	är	om	lägst	85	%	av	avkommorna	har	höftleder	utan	anmärkning	
eller	A,	B.
Valpförmedlingen	är	öppen	för	alla	och	det	är	upp	till	dig	som	valpköpare	att	bilda	•	
dig	en	uppfattning	om	avelsdjuren.	Som	hjälp	redovisas	antalet	svenskfödda	valpar	
/	antalet	röntgade	avkommor	/	och	antalet	godkända	avkommor	(d	v	s	med	A,	B	
eller	UA)	i	varje	annons.	(statistik	från	SKK).
Du	kan	även	finna	intressant	statistik	om	avelsdjuren	och	dess	släktingar	på	•	 SKK’s	
hunddata	och	avelsdata.	(länkar).

Vi hoppas ni uppskattar det nya sättet att annonsera våra dyrgripar på. Styrelsen är 
i varje fall nöjda med beslutet.
Själv skall jag passa på att ta en långtur med kajaken i sommarvärmen nu när mina 
Samojeder vilar ut efter vinterns eskapader. Nejdå, jag gör det inte för att öka fertiliteten 
utan enbart för välbefinnandet och kanske att det kan bidra lite till att åter klå Lennart 
Andersson och hans Grönlandshundar på Polardistans .

Ha	en	skön	sommar	med	era	två-	och	fyr-benta	vänner	//	Håkan	Nisula
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SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG  I SKÅNE 20 – 21 SEPTEMBER 2008

I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.

Lördag: inofficiell utställning
Domare: Tina Permo

Lördag kväll viker vi åt att äta gemensamt, leka, prata hund m.m.  m.m.
Var och en tar med sig mat och dryck själva, grillen kommer att tändas.

Söndag: med start ca. kl. 10.00
Aktivitet eller föredrag av något slag samt därefter uppfödarmöte.

Har ni förslag och önskemål om några särskilda aktiviteter? Var inte rädda för 
att framföra dem,  så får vi se vad vi kan åstadkomma.

På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med 
husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.)
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck själva. 

Sista anmälningsdag till utställningen är den 29 augusti, anmälan ska göras på 
SKK:s 3-sidiga blankett till: Kerstin	Ohlsson,Hasselvägen	22,	291	60	Kristianstad	
eller via e-post till danza@comhem.se
För ev. utländska utställare måste vi också ha en kopia av stamtavlan, kan lämnas 
på plats.
Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per telefon 
044-70136, 0709-367188

Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5

Valpklass 4-6, 6-9 mån 75 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass 150 kr
Veteranklass > 8 år 125 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 75 kr
(de klasser som kostar 150 kr) 

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 100 kr eller betala motsvarande belopp.

VÄL MÖTT!!!!!!

Vintersamlingen 2009

Trots att solen skiner från en klarblå himmel och man tycker det känns som en evighet 
till vintern så är planeringen i full gång för rasspecialen 2009.

Under rasklubbens årsmöte i Furudal 2008 framkom synpunkter angående 
arrangemangets plats, en synpunkt var på bristen på stugor dels snösäkerheten. 

Undertecknad har haft styrelsens uppdrag att se över vilka alternativ som finns. Jag 
har utgått från att hitta en stugby med fler stugor än i Furudal  då önskemålet är att  
vi skall bo så samlat som möjligt och om möjligt mera snösäkert utan att för den skull 
ligga för långt norrut. 

Jag har varit i kontakt med turistorganisationer ett flertal stugorganisationer och 
en del andra kontakter. Vad man kan konstatera är att en plats med fler än 42 stugor 
och tillgång till vandrarhem i närheten samt privata stugor genom campingvärdens 
kontakter samt även den hjälp vi får med spårdragning inte går att hitta. Då har jag 
även vägt in att platsen bör kunna härbärgera ett par hundra hundar som ju låter en 
hel del. När man väger in alla dessa faktorer så ser jag inget alternativ till Furudal. 

Därför kommer även 2009 år arrangemang att gå av stapeln i Furudal, vad man kan 
hoppas är ju att vädergudarna är oss nådiga och ser till att vi får rejält med snö.

Kjell	Jonsson

TIPS FÖR VARMA 
SOMMARDAGAR

Nu när sommaren är här och hittills 
verkar bli väldigt varm och skön kan 
våra hundar uppskatta en liten "is-
glass" då och då. Ta en vanlig tom 
plastburk, töm i lite torrfoder eller 
andra godbitar, fyll upp med vatten 
och in i frysen. Äter hunden bara 
torrfoder kan man gärna tömma i 
hela dagsransonen om man har en 
lite störrre burk. Sen väntar man nåt 
dygn, doppar burken i vatten så isen 
släpper och sen är det bara att serve-
ra denna smaskiga glass till hunden. 
Svalkande, gott och framförallt får 
hunden något att göra en bra stund 
och det brukar dom ju uppskatta. 
Ha en skön sommar!

Fjällvandring med hund

16-17 Augusti
Vi utgår från Storgräftån mot 
Dörrsjöarna (1 övernattning).

4-5 Oktober
Jämtlansfjällen

Anmälan och info sker till:
 Malin Aspaas, 

076-116 52 98, 
0643-501 10

malinaspaas@nordicsleddogs.se
Karina Andreasen,

0647-10460

Alla är välkommna!
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Ordförande 
Jeanette Persson 
Hasslövägen 121 
312 97  LAHOLM 
tel: 0430-261 42 
malamutejeanette@yahoo.se

www.sphk.se/sodra

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

Kassör
Anne Andersson Grönberg 
tel: 0481-330 20 

sphksodra@passagen.se

NU ÄR VERKLIGEN SOMMAREN HÄR

Det blev som Johan Grönberg sa förra året, att han skulle avgå som ordförande 
2008, så nu sitter jag här som ny ordförande, jag är, Jeanette Persson, suttit som vice 
ordförande innan (mer detaljerad presentation finns på hemsidan). Dom andra nyvalda 
kommer att presentera sig med på hemsidan, för vi har fått en ny, vice ordförande, 
ledamot, suppleant & revisor. 

Vandringen som jag hade detta år, var verkligen en succé, närmare 20 pers o hundar 
på glatt humör med ett kanon väder, vi var 7 st. + hundar som tältade, att vakna på 
morgonen med fågelkvitter i det vackra snapphanestallarna är helt jävla underbart, 
vill ni se fina bilder: gå in på södras hemsida, aktiviteter. Tack alla glada som kom, 
för er som inte var med, det blir vandring nästa år. 

Kosta Off Snow, antagligen sista gången i varje fall i Kosta, blir andra helgen i 
november, Har lite planer på en träff i Hökensås, (genom några från Jönköping) 
paddling, vandring m.m. till hösten, men det ligger på planerings stadiet. Gröna Kortet 
& Nybörjarträff, ska vi planera om 8/6, annars är det väl inte så mycket träffar som 
vi har planer på, Det hade ju varit kul om fler hade haft småträffar lokalt mer för 
närboende, förr var där mer sådana träffar, det är ju inte bara vi i styrelsen som kan 
ha träffar. KOLLA IN PÅ HEMSIDAN DÅ O DÅ, SÅ NI INTE MISSAR NÅGOT!

Ha	en	bra	sommar	med	bad	o	lek.	Ordf.	Jeanette	Persson

Ny ledamot

Hej mitt namn är Torbjörn Antonsson och hade förmånen att bli invald som 
ledamot i styrelsen och i tävlingskommittén för SPHK södra under årsmötet i 
Vaggeryd.

Jag bor i Rödeby, utanför Karlskrona i Blekinge tillsammans med min fru, våra 
två flickor och våra fem hundar.

Vi skaffade våran första siberian husky 2005 och sen dess har antalet ökat till 
nuvarande 4 Husky´s och en gammal tjänsteschäfer (en kennel har det också 
hunnit bli på vägen).

Vi jobbar dagligen med våra hundar och har hitten tills tävlat i utställning men 
även drag tränat så att vi till nästa säsong kan tävlings dra.

Så som husky ägare ser vi oss ännu som nybörjare. Däremot så har jag jobbat 
med hundar som yrkesofficer i marines hundtjänstenhet sedan 1994 till 2005.

Hälsningar Torbjörn

Aktiviteter i Södra under hösten!

Vår verksamhetsplan för 08-09 är inte fastställd när manusstoppet för 
Polarhunden infaller så vi ber dig att titta på vår fina hemsida:  

http://sodra.sphk.se/ 

som alltid är maximalt uppdaterad med vad som är på gång i vårt distrikt. 
Om du inte har tillgång till Internet så är du varmt välkommen att ring någon i 
styrelsen för att få veta vad som händer i Södra. 

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna till Södras aktiviteter i höst!

Då, för drygt 3 år sedan bodde vi i lägen-
het och hade inte hund. 

Nu bor vi på landet och har (än så länge) 
2 hundar. Det har hänt mycket och vårt 
liv ser annorlunda ut nu mot tidigare. 
Tiden har gått fort och det har hänt mas-
sor under denna tid. Inte kunde vi i vår 
vildaste fantasi kunnat ana vad som låg 
framför oss.

Då, för drygt 3 år sedan när bodde vi 
i lägenhet i utkanten av Göteborg så vi 
jobbade mycket och åkte till vårt lant-
ställe på helgerna för att varva ned. Den 
bakgrunden ger kanske inte de bästa 

förutsättningarna för att skaffa hund. 
Det hela rullade på men cirkeln bröts 
när Roger började jobba ihop med Jo-
han Söderström och de upptäckte sitt 
gemensamma intresse för polarhundar. 
Grabbarna pratade som sagt hund och 
det visade sig att båda hade samma dröm 
om att skaffa sig en polarhund, man kan 
säga att en sten sattes i rullning.

Grabbarna pratade som sagt hund och 
började undersöka vad det fanns för 
olika polarhunds-uppfödare runt Göte-
borg med omnejd. Efter lite letande och 
tittande, en hel del huvudbry inför vad 
som var vad av Svenska Polarhundsklub-

Det	här	är	en	berättelse	i	all	enkelhet	om	hur	det	gick	till	när	hundarna	kom	in	i	
våra	liv och	om	hur	livet	har	ändrats	tack	var	dem.
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ben, Västra distriktet och Rasklubben 
för alaskan malamute? – vi halkade runt 
mellan de olika sidorna på nätet – hittade 
de så småningom fram till Inge Eklund 
och hans malamuter i Hindås. De ringde 
Inge och fick erbjudande om att komma 
och träffa hundarna. Efter den träffen 
bestämde Roger sig, en alaskan malamute 
ville han ha. 

När jag nu började inse att det den här 
gången var på riktigt och inte bara ”jag-
vill-ha-hund-prat” började jag läsa in mig 
på vad en malamute var för hund. 
Gissa om jag blev förskräckt när jag 
hittade formuleringen ”En	otränad	ma-
lamute	på	45	kg	kan	vara	rena	skräcken	
att	äga”. på rasklubbens hemsida. 
Jag började fundera på om jag verkligen 
skulle klara av en sådan hund på egen 
hand de gånger Roger var bortrest? Vis-
serligen hade jag en del hundvana men 
det här verkade svårt…
Förskräckt läste jag vidare och hittade 
flera formuleringar som skrämde mig t 
ex ”kan	vara	rätt	så	dominant	och	orsaka	
problem	om	man	inte	tränar	hunden	so-
cialt	med	andra	hundar	och	människor”	 
plus ”rasen	uppvisar	några	andra	aspekter	
av	sin	natur	som	t	ex	raider	mot	soptun-
nan,	tjuva	mat	på	bordet;	den	som	inte	är	
beredd	att	agera	lugnt	och	fint	med	det	
vilda	 i	 hunden	 ska	 inte	 äga	 en	 alaskan	
malamute”. 
Jag satt där på jobbet och kände att ”det 
här måste jag ta tag i”, ringde Roger och 
berättade vad jag läst. 
”Det är ingen fara, sade han. Det klarar 
jag att hantera och jag lär dig. Förresten, 
vi ska åka och titta på 2 valpkullar på sön-
dag tillsammans med Johan & Linda.” 
Till saken hör att jag då ännu inte hade 
träffat vare sig Johan eller Linda. Jag visste  

att de bodde i Mölndal som vi, grabbarna  
jobbade ju ihop men vi umgicks inte annars.  
En annan sak var att Roger tidigare under  
10 år haft en samojedhane, en väldigt char- 
mig men speciell hane som absolut inte 
var av det mest lätthanterliga slaget.

Det blev söndag och vi 4 träffades tillsam-
mans för första gången och gav oss iväg 
mot Värmland. Vi hade 2 besök inbokade, 
det fanns en valp till salu hos Tony Lilja 
och en valp hos Patrik Skarped. Vi ham-
nade hemma hos Patrik i Kväggen först. 

När vi klev ur bilen såg jag två hundkojor 
och uppe på taken stod det två STORA, 
svart-vita hanhundar och stirrade mot oss. 
De var bägge alldeles tysta och en av dem 
var verkligen JÄTTESTOR, tyckte jag. 
”Inte en chans att jag hälsar på dem där” 
tänkte jag för mig själv och stod kvar vid 
bilen. Då kom Patrik ut från huset och 
började gå mot oss, hundarna började 
vifta på svansarna och mitt gäng började 
gå mot hundkojorna. Jag var ju så illa 
tvungen att gå med, inte kunde jag stå 
kvar vid bilen som ett annat mähä hel-
ler! Vi fick hälsa på bägge hundarna, den 
största var Grizzly och han var så glad 
och lycklig för alla människor som ville 
klappa honom. Vid den andra kojan stod 
Buck och pratade på sitt typiska sätt, han 
ville också bli hälsad på. De var pappor 
till varsin av de valpkullar vi skulle titta 
på, Grizzly till Patriks kull.
Redan då kände jag att de här hundarna, 
de är allt bra trevliga… Då kom jag också 
ihåg att det stod ju också på rasklubbens 
hemsida att ”typiskt	 för	malamuten	 är	
den	 överdrivna	 och	 allomfattande	 vän-
ligheten	mot	människor,	 eftersom	 den	
kommer	 från	 ett	 folkslag	 som	 är	 lika	
vänlig	som	hunden”. Intressant!

När vi sedan träffade valparna (de flesta 
var sålda men inte hämtade) och deras 
mamma Alfa så kapitulerade jag totalt. 
Valparna släpptes ur hundgården och 
tumlade runt på gräset. Finns det något 
sötare än malamute-valpar? 
Alfa nosade på oss och vill gärna bli 
kelad med. Jag satt med hennes huvud 
under min haka och kliade henne i den 
tjocka pälsen på halsen under tiden som 
valparna diade henne. Då kände jag att 
det här är bland det bästa som finns i 
hundvärlden, vilken ras vi har hittat! 
(Lägg märke till ”vi”).
En tikvalp fanns kvar i den kullen, en grå-
vit. Vi tittade på och kelade med valparna, 
vi blev bjudna på kaffe och vi pratade 
hund, både länge och väl. Sedan var det 
dags att åka vidare mot Långserud, där 
Tony och Vicki Lilja då bodde.

Vi körde på slingriga, mörka grusvägar 
efter en noggrann vägbeskrivning men 
det var så mörkt att vi aldrig trodde vi 
skulle hitta rätt. Det gjorde vi i alla fall 
utan problem och vi togs emot av en hel 
del hojtande inifrån hundgårdarna när vi 
körde upp på gårdsplanen. 

Där fanns också en tikvalp till salu, en 
svart-vit. Hon blev utsläppt ur hundgår-
den och skuttade runt och lekte på egen 
tass med en liten pinne. Jag tyckte att hon 
var jättesöt men det var inte jag som skulle 
välja, grabbarna skulle bestämma sig 
emellan vem som skulle ha vilken valp. 
Tony tog med valpen in så vi skulle få 
träffa henne i lugn och ro. Valpen visade 
att hon var förtjust i deras barn, glad, lek-
full, nyfiken och väldigt pigg. Vi det här 
laget var jag så helsåld på malamuter att 

Sinik och Akke på tur i Foskros, Idre i december 2007.  Foto: Roger Sikström 
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jag inte kunde tänka mig den hemska tan-
ken att vi kanske inte skulle få köpa någon 
av valparna. Efter mycket hundprat med 
Tony och lite praktiskt tänkande – som 
när kunde vi hämta valparna? – gick vi 
ut för att hälsa på de vuxna hundarna, bl. 
a mormor och mamma till valpen. Alla 
hundarna var lika glada och snälla när 
vi hälsade på dem.  

Roger och Johan gick lite avsides och 
pratade ihop sig. Roger kom sedan till 
mig och sade att ”Johan tar den grå-vita vi 
tar den här svart-vita” Jag blev jätteglad. 
Vi skulle få en hundvalp, en av den allra 
bästa sorten och den här lilla svart-vita 
var ju så mysig!
Drygt en vecka senare fick vi hämta 
Hot-Trot’s Snow-Face (Sinik) och Wilda 
(Aska). Vi 4 gjorde resan en gång till till-
sammans och när vi åkte hem satt grab-
barna i baksätet med varsin liten tikvalp 
i knäet. Ingen av valparna sade ett pip, 
de var tysta hela vägen hem. Vi stannade 
och rastade dem en gång men annars sov 
de. Av ren förskräckelse över allt det nya 
kissade vår valp på sig en gång men det 
var enda olyckan.

Det var den kvällen som vi fick ett nytt liv, 
det inser jag nu. För nu började det, det 
riktiga livet. Bl. a fick vi en ny dygnsrytm; 
vi var ute riktigt tidiga mornar – en rast-
plats i ett lägenhetsområde kl. 05:10 en 
söndagsmorgon är en väldigt tyst och lugn 
plats, kan jag berätta! – och många sena 
kvällar. Vi lärde känna andra hundmän-
niskor i vårt område, människor som vi 
knappt lagt märke till tidigare men som 
vi såg nu eftersom vi också hade hund. 
Vi träffades ute med våra hundar och 
Sinik fick en jättebra lekkompis i ettåriga 
labradortiken Ebba. De lekte och lekte, 

ville aldrig sluta. Det hände att Sinik blev 
så trött att hon kräktes men sluta leka 
ville hon inte. 
När Tony ringde för att höra hur det gick så  
berättade Roger med viss oro att hon lekte  
sig så trött. ”Ingen fara, sade Tony. Låt henne  
leka, hon har otroligt mycket energi”. 

Det visade sig att det fanns en malamute-
hane i vårt grannhus. Nanook var 3 år och 
lilla Sinik var livrädd för honom! Hon sk-
rek i högan sky när han närmade sig, han 
å sin sida pep av glädje över att se en liten 
valp av sin egen sort men det tog ett par 
veckor innan hon vågade hälsa på honom. 
Då och där tändes nog en låga av kärlek 
för efter det var de nästan oskiljaktiga. De 
trivdes jättebra ihop och var totalt vilda 
när de träffades. De lyckades t o m med 
konststycket att en gång koppla ihop sina 
halsband i samma koppel! Annika och jag 
bara stod och gapade, hundarna kastade 
sig hit och dit och försökte leka trots att 
de satt ihop. 

Nu när vi skaffat hund fick orden ”att 
göra något roligt” en ny betydelse. Nu 
var det lika med att göra något med hun-
den och tillsammans med andra trevliga 
hundmänniskor. Vi gjorde många härliga 
skogsutflykter med Johan & Linda och 
våra hundar. Vi åkte tillsammans till 
Västras träff i Tiveden och hade det jät-
tetrevligt. Vi ville inte åka hem, vi ville 
stanna där i hundvärlden. 
Vi väntade då på vår nya, större bil och 
körde till Tiveden i vår Toyota Yaris. För 
att få plats med hund och packning hade 
vi lyft ut baksätet. Det blir gott om plats 
då och man får in mycket. Tur var väl 
det, för Johan köpte sin första 3-hjuling 
där i Tiveden (tillfället bara kom). Efter 
avklarat köp kliade han sig lite i huvudet 

och började fundera på hur han skulle få 
hem den? Lätt som en plätt med en Yaris! 
Sinik fick åka bak i Johan och Lindas 
Volvo, vi stuvade in 3-hjulingen i vår bil. 
Då såg vi hur andra hundägare runt om-
kring började kika åt vårt håll, vi antar 
att de undrade hur mycket man egentligen 
kunde få in i den där lilla bilen!

För att försöka göra en lång historia lite 
kortare – ni vet ju hur det är när man 
börjar prata hund, det tar aldrig slut – så 
återupptog vi vårt husletande igen. För 
vi insåg tidigt att när man väl drabbats 
av malamutesmittan så är det ingen idé 
att kämpa emot, det är bara att ge efter 
och skaffa det som behövs, t. ex ett hus 
på landet. Dessutom hade vi börjat prata 
om en hund till, har man en så kan man 
lika gärna ha två… minst.

Vi hittade vad vi ville ha: ett hus med 
avskilt, lantligt läge och stor tomt. Vi 
hämtade hem Trap Line Nimble Paw 
Akke från Kennel Trap Line i Norge ett 
par månader innan vi fick flytta in i vårt 
hus. (Akke och Sinik är för övrigt halv-
syskon med samma mamma). 
Vi har under den här tiden också köpt 
större bil (den andra ”större än Yaris”), 
bilsläp, trehjuling, slädar, selar, klövjeväs-
kor och jag vet inte allt. 

Linda och Johan har inte varit sämre, de 
har också köpt en hund till. Malamute-
hanen Yukon Trail Zolo finns numera 
hemma hos dem och förutom att de också 
köpt hus med lantligt, avskilt läge plus 
större bil, bilsläp etc. har de dessutom 
hunnit med att producera 2 barn! 

Kanske inte så konstigt att idag när vi 
träffades så skojade Linda och jag igen 

om ”hur mycket kostar en malamute 
egentligen?”.
För de här hundarna har tydligen en be-
nägenhet att sätta igång olika händelser. 
Vem vet hur många hundar vi skaffar oss? 
Tänk bara på allt roligt vi har fått vara 
med om tack vare dem och vad många 
trevliga människor vi träffat. Vi går ofta 
och längtar till nästa tävling, utställning, 
träff eller vad det nu är för hundaktiviteter 
som ligger framför oss. Utlandssemestrar 
lockar oss inte längre, så är det bara.

Jag, som inte var speciellt förtjust i snö 
och vinter eller åkt längdskidor på åratal, 
får nu något ljust i blicken när det äntligen 
kommer lite snö här nere hos oss i det 
blöta, regniga Göteborgsområdet. Jag går 
och längtar efter att få ta fram skidorna 
och tolka bakom Sinik (Akke är nästan 
för stark för mig, han har t. ex lyckats dra 
husse på baken (som ramlat med skidorna 
på) nästan 100 m!) 

Vi tillbringade ca 3 veckor i Foskros, Idre 
och Nornäs över jul- och nyårshelgerna 
i år och njöt av snön lika mycket som 
hundarna. Det var med stor sorg vi körde 
söderut mot barmarken igen när ledig-
heten var slut. Det är bara att fortsätta 
hoppas och be för snörika vintrar här 
nere… eller flytta norrut. 
 
Den där stenen som sattes i rullning för 
drygt 3 år sedan rullar fortfarande, må 
den rulla långt och länge!

Britt	Sikström,	
lycklig	malamuteägare	i	Gråbo
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http://www.sphkvastra.se 

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

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

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

Webbansvarig Jennie Cederwall
webmaster@sphkvastra.se

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

Hej Alla!

Aprilväder i maj?? På västkusten har vi haft minusgrader, snö och 30 grader varmt i 
maj-månad. Värt en kommentar eller hur? Maj har ju i västra inte blivit som det var 
tänkt, med SPHK: s årsmöte som var planerat, det blev ju bra ändå på kort tid. Vi 
träffas här hos oss på SPHK: s arbetshelg i augusti det blir i alla fall av. Planeringen inför 
Simmatorp pågår,  ungdomskommittén arbetar på olika idéer och naturligtvis inför  
den stora  ungdomsträffen nästa år, det görs inte på en kvart. Polardistansplanering 
är ett kontinuum. 

Den sköna värmen gör att vi kanske kan tänka på att växla ner en liten stund för att 
återhämta oss det lönar sig på sikt både kroppsligt o själsligt för vad har vi bråttom till?? 

Ta hand om Er och Era fyrbenta vi ses på Simmatorp i september som är ett 
arrangemang där alla gör så gott vi kan och visar att 

Ingen kan allt
Alla kan något 

och
TILLSAMMANS kan vi mycket

Vi	ses	o	höres	//Marie

Björnrundan i Nornäs

Björnrundan startar 27 sept.
En 3-milsrunda på fina grusvägar med två stopp och med 

övernattning i Gryvelåreservatet. 
Alla raser är välkomna.

Detaljerad information i nästa Polarhund

Att gå koppelpromenader för att rasta och 
motionera sina draghundar är kanske inte 
alltid så lätt, eftersom de är just draghun-
dar. Har man sedan väldigt många hundar 
skulle det ta en oändlighet att gå ut med 
alla, och i dessa fall använder sig många 
ägare av en större rasthage där hundarna 
istället får springa lösa. Men utöver rast-
hagen finns det mängder av andra saker 
att aktivera sina hundar med. 

Bygg upp kontakten med hundarna
Anna Kuru på Chiliway’s kennel utanför 
Kiruna har haft siberian husky sedan 
1993. Familjen använder hundarna till 
turistverksamhet, tävling i medeldistans 
samt till det egna stora fritidsintresset, 
som ofta innebär sköna fjällturer, ibland 
enda in i juni. Anna tycker att sommaren 
är en utmärkt tid att bygga upp kontakten 
med sina hundar, eftersom alla hundar 
tycker om att vara aktiva med sina ägare. 
Hon menar att det finns massor av saker 
att hitta på som man kan sysselsätta 
hunden med, när inte draget tar upp det 
mesta av tiden.
– Det kan vara något så enkelt som att 
leka med sina hundar, träna upp blivande 
ledarhundar, de behöver inte ha sele på sig 
för att lära sig kommandon, man kan göra 
enkla spår eller sökövningar eller ta med 
hunden på en simtur. De kan få följa med 
ut i skogen på bär eller svampplockning, 

balansera på stockar och stenar, eller följa 
med på en promenad i stan om man bor 
lite avsides, eller bara få vara med matte 
eller husse ensam utan sällskap av hela 
flocken, tipsar Anna om.

Fjällvandringar eller dagliga promenader
Ola Lindgren i Kristinehamn har haft 
draghundar i ett tiotal år och tävlar i 
sprint med sina siberian huskys. När drag-
säsongen tagit slut är det framför allt lek 
och bus i rasthagen som gäller, men även 
promenader för hundarna en och en, cirka 
två gånger i veckan per hund. Ibland tar 
Ola även med sig en av hundarna på en 
längre dagstur eller kortare fjällvandring, 
mest som en social kontakt, samtidigt som 
hundarna får motion och även kommer 
iväg och får göra något annat. Han har 
även planerat att göra ett större ”doggy-
land”, alltså en rasthage med diverse 
lekgrejer som grottor eller små högar att 
busa på.

Sedan 1979 har Lennart Andersson i 
Bålsta haft draghundar, i första hand 
som fritidsintresse men han tävlar även 
i nordisk stil. Han beskriver den dagliga 
promenaden med familjens fyra grön-
landshundar som ”en syssla som hun-
darna gillar, men som inte är helt njutbar 
för husse”. I övrigt får hans hundar vila 
från träning under sommaren. 
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– Denna vila innebär förvisso att hun-
darna tappar i kondition och styrka, 
men jag tror också att det finns fördelar 
genom att mindre skador i muskulatur 
och mjukdelar då får en möjlighet att 
läka ut ordentligt. Min alldeles egen 
”lekmannarteori” säger att hundarna 
genom denna vila och rehabilitering, kan 
vara aktiva som slädhundar under en 
längre tid. Förmodligen skulle en aktiv 
rehabiliteringsträning genom massage 
och simning vara ännu bättre, men för det 
krävs resurser som inte alltid finns nära, 
förklarar Lennart.

”Linbus” – i brist på rastgård
Annika Gustafsson på kenneln Igais Tas-
sar i Småland menar att träningen med 
hundar alltid ska vara ”TRV”, det vill 
säga Tillsammans, Rolig, Varierande, 
samt för både ”kropp och knopp”. Hon 
tipsar om aktiviteter som dragträning, 
simning, spårpromenader, lydnadspass, 
agility, utställning och kurser. 
– Ett litet lydnadspass ibland mår alla 
bra av och agility är verkligen kul, 
för den som har tillgång till hindren. 
Upp, hopp och balans med mera kan man 
hitta på skogspromenaden. Enda ”hin-
dret” är förarens fantasi. Polarhundar är 
mer ”allround” än en del verkar förstå, 
eller har glömt. En träff som Siberian 
husky dagarna i Boxholm, är något som 
även de inbitna slädkörarna verkligen 
borde åka på och få lite inspiration från, 
säger hon.
På träffen kan man till exempel träna 
agility-slalom, ett bra sätt att öva kort-
kommandon med sina ledarhundar. Det 
kan i sin tur ge lydigare spannledare och 
med det kommer många fördelar även vid 
slädtävlingen och på fjällturen!
Annika har haft draghundar i drygt 20 år 

och tävlar i sprint med sina siberian hus-
kys. Då hon inte har någon rastgård kan 
hon istället tipsa om en annan motionsak-
tivitet för hundarna, nämligen linbus. 
– Det är bara att banka ned jordspettet 
ordentligt i backen och förtöja linorna 
med självlåsande men lättöppnade kno-
par. Alla hundarna sitter fast i samma 
punkt och linorna är ca 10 m, vil-
ket ger ca 300 kvadratmeters lekyta. 
Selarna, typ cykelsele, är till för att minska 
belastningen på hundkroppen och an-
vänds även vid simning. Sedan är det bara 
att samla ihop, stanna kvar, springa och 
busa, kalla en i taget, jagas, nosa, m.m, 
förklarar hon. 

Sim- och myrträning bygger muskler
På Samospeed´s Kennel i Lomsjöhed bor 
Tarja Pyykkö med sina siberian huskys 

och samojeder. Tarja som tävlar i sprint 
för svenska landslaget lägger upp en spe-
ciell vilo- och träningsplan under somma-
ren, så att hundarna är i god form redan 
innan höstsäsongen drar igång. Mot slutet 
av våren då värmen börjar stiga tränar 
hon ner hundarna genom att korta ner 
sträckan och antalet gånger i veckan.
– Då vänjer de sig vid att ta det lugnt och 
att de aktiveras på andra sätt. Slutar jag 
bara tvärt med draget blir de helt hyste-
riska och sjövilda då de har en sån otrolig 
vilja. Sedan får hundarna en viloperiod på 
cirka fyra veckor efter träningssäsongen, 
där skador får en chans att läka och deras 
energi tas ner. Under denna period sim-
tränar jag dem en kortare stund en gång 
i veckan, berättar hon. 

Hemma har Tarja även en stor rasthage 
där hundarna aktiveras genom spring, 
hopp och kurragömma. Det finns även en 
liten plastbassäng som de kan bada i. Då 
hundarna är utvilade kör hon igång med 

två längre simpass i veckan, och sedan 
lägger hon även till två pass med myrträ-
ning, så att hundarna får fyra träningspass 
i veckan. På myren släpper hon alla sju 
”sibbarna” samtidigt, så de får springa 
av sig, de jagar och busar med varandra 
i det blöta och tunga underlaget.
– Hundarna sjunker ner i vattnet när de 
springer och det ger samma effekt som i 
djupsnö. Det bygger upp deras muskula-
tur och balans väldigt bra. Simträningen 
bygger också upp muskler runt hela 
hundens kropp, du sparar på lederna och 
tränar upp flås och syreförmåga. Det är 
den bästa träningen! Sim- och myrträning 
är jättebra för hundarna eftersom det fö-
rebygger skador och ser till att hundarna 
är musklade och i kondition redan innan 
dragsäsongen börjar. Samtidigt tycker 
hundarna också att det är kul med varia-
tion, förklarar Tarja.

Av Josefin Andersson

”Linbus” är ett bra alternativ för hundar om 
man saknar rastgård.

Foto: Annika Gustafsson

Att simma och bada på sommaren är både skönt och muskelbyggande för hundar.

Foto: Annika Gustafsson
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Med	ryggsäck:	Helen	Johansson	Järpen,	Ingrid	Hedberg	och	Kari-Mette	Sundal,	Insjön.
Med	klövjeväska:	Svea	Hund	och	Dante

Ovan: På väg in i Femundsmaka natio-
nalpark: Helen och Dante, Kari-Mette 
och Svea.

T.v: Vandringen upp längs den vackra 
älven Mugga bjöd på tallmoar, forsar och 
lugna partier med naturliga rastplatser 
för varje 50 m. Och små utmaningar med 
tung ryggsäck ..

Ovan: Det är inte så välmärkt i de norska 
fjällen, så vi missade att vi inte skulle över 
Mugga just här… Så här tvättade vi föt-
terna två gånger, till ingens förtjusning.
 

Det var mycket folk som skulle med båten 
hem från Rösand. Annars såg vi lite folk 
efter leden och några sällskap i kanot på 
Mugga. På båten träffade vi ett gäng nor-
ska hundkörare, med en hund, som hade 
paddlat från Skedbro. Dom kände igen 
både Gösta Karlberg och Stig Juhlander 
från det tidiga 80-talet… Det var fjällpre-
miär för Ingrid, och hon insisterade på att  
följa med på nästa sommars äventyr. ”Bästa  
semestern någonsin”, utbrast hon med 
munnen full av norska våfflor ute på däck 
under båtfärden tillbaks till bilen i Elgå.

Svea tar tillfället till en tupplur. Terrängen 
mellan Muggsjöarna och Rövollen består 
av bara sten på sten, detta tillsammans 
med turens enda regnväder, gjorde vand-
ringen till en balansakt. Slitsam för både 
hundar och folk.

Helskinnade ur stenskravlet! Trötta tjejer, 
och hundar efter timmars ansträngning på 
slipprigt underlag. 
 

Fakta om Femundsmarka:
Nationalpark	som	ligger	på	norska	si-
dan	av	Rogenområdet	och	norrut	längs	
svenska	gränsen.	Vi	körde	över	Idre	till	
Elgå	och	tog	båten	som	går	dagligen	
på	turistsäsong.	www.femund.no	för	
info.	Femunden	är	en	7	mil	lång	insjö	
med	ett	antal	 tillflöden	från	öst	 som	
skapar	 de	 bästa	 förutsättningar	 för	
fina	kanotturer.	I	området	finns	både	
turistförenings	 stugor	 och	 privata	
övernattnings	stugor.	Terrängen	består	
bitvis	av	stenskravel,	men	annars	är	det	
lätt	gått.	Fint	fiske	i	alla	vattendrag.
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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

Ledamot
Anna Kårvik  tel: 0687-105 54  karviks.bilverkstad@telia.comwww.sphk.se/nedrenorra

Nu igen

Nu har matte gjort det igen, Hängt undan selarna och ställt in släden. Typiskt en sådan 
sak som kan få en ledarhund och kasta sig på marken och fälla in klorna för gott.
Där det normalt sett ska finns is får vi återigen genomlida en årstid med bara mörkt 
och fuktigt vatten.
Ni på två ben med i bästa fall lite päls på huvudet och knappt ett hårstrå på kroppen 
har ingen aning om hur det känns att vara polarhund på sommaren. Solen torkar ut 
både päls och trampdynor.

Jag lade in en motion om aircondition i kojan förra sommaren men än har inget hänt. 
Finns det inga regler.  För att inte tala om hur dom behandlar oss hanhundar när 
tikarna löper. Vi vill ju bara nosa lite.

Håll i er med klorna bröder nu kommer det värsta. Det bor nämligen tre pudlar i vår 
familj. Dom har mycket päls fram och lite bak, ja misstänker att det är babian i dom. 
Vart är aveln på väg? 
När det regnar står vi polarhundar på led för att få en skymt av spektaklet dom har 
stövlar och regnställ med små ankor på. Då är man glad att man är en siberian husky 
även om solen står högt på himlen.

Den här säsongen har jag tävlat på km i Lillholmsjö, Polarhundmästerskapet i Särna, 
Ras- mästerskapet i Nornäs och Vm i Åsarna, Jag blir lika lycklig varje gång. Det är 
ju det här jag lever för. Därför vill jag tacka alla snälla människor som ordnat dessa 
fina tävlingar för oss polarhundar i vinter.
Men jag tycker fortfarande att det rycker lite längtansfullt i benen efter tävlingssäsongen.  
Jag blir som galen säger min familj när jag får syn på startklockan. Då vill jag iväg 
med en gång men vid något slags streck i snön håller dom fast mig för matte säger 
att visarna måste stå på ett visst ställe innan jag får starta. Tänk att dom ska lägga 
sig i allt!

Jag vill påminna om medlemshelgen den 15-17/8 i Hammerdal fredagen den 15 är det 
kurs för hussar och mattar som vill ta grönt kort. På lördagen får vi visa om vi håller 
formen, då det vagnsrace och tipsrundan,

Och för er som tycker om att gå på utställning, be någon kamma pälsen på er för 
söndagen den 17´e är det dags. 
Detta kan ni läsa mera om på hemsidan under nyheter. Jag vill också tala om att min 
matte heter Anna Kårwik och är ny ledamot i Nedre Norras styrelse. Vad hon nu ska 
göra för nytta där. Jag tycker mest att hon samlar på Tin-Tin och Flintstonefigurer.

Ta hennes hundspann t.ex. Det är dom som vi i flocken kallar för pälsmössorna. Ni 
kan ju tänka er med vilken fruktad fart dom far fram.

Så var det ju det här med mattes samlarfigurer. Förra veckan låg ett ben på byrån där 
en Fred Flintstone stod, och ben säger man inte nej till. Jag gjorde ett tappert försök 
att få ner gobiten utan att skada nåt. Men nej där faller Fred Flintstone i golvet och 
där rullar huvudet in under byrån. Nu gäller det att agera fort. Man har ju hört talas 
om lim, Men jag såg en kille på tv en gång som använde lim det slutade inte bra. Och 
ändå hade han inte ens i närheten lika mycket hår på kroppen som jag.

Arma tanke. Matte kommer snart, jag måste svälja alltihop. Men jag kan upplysa om 
att livet börjar se ljust ut igen för en kille som levt en vecka med en seriefigur i magen. 
Kroppen kom ut i går så nu är det bara huvudet kvar.

Jag	som	hoppas	på	en	kort	och	sval	sommar	heter	Trädgårdsvarjen	Norton,	ledarhund	
i	Teddys	fyrspann.			

Vildmannens Draglinor och tillbehör
Ring för prislista

F:a Bosse Lindström
Holm 14 Idenor

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

http://www.vildmannensdrag.com

Hundkörning • Utrustning 
Tillverkning • Skärslipning
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ALASKAN MALAMUTE
Valpar födda 7/6-08, 2 hanar + 4 tikar. 
Lev. klara slutet av v. 31.
e. S(POLAR)CH Barrongiz Breezy Sun-
day u. Vauhtitassun Kiureli.
Båda föräldrarna ögonlysta ua, utställda 
och dragmeriterade.
Kennel Samospeed, Tarja tfn: 0657-220 
11 alt. 070-27 33 616
  ..............................................

Valpar väntas i slutet av juni. Vid in-
tresse mail eller ring Mikael & Yamile 
Andreasson. Tel: 0340-84647
Mail: info@draghunden.se. För mer info 
om valparna gå in på vår hemsida www.
draghunden.se
  ..............................................

Bara Paco kvar ur en kull på 7st han vill 
hitta eget hem att flytta till under v. 25 då 
de blir 8v gamla. Han säljes med stam-
tavla reg SKK, vaccinerade, chipmärkta 
och veterinär besiktade samt dolda fel 
försäkrade upp till 3års ålder.
Wild Tribe’s Paco är efter trevliga, ras-
typiska och duktiga draghundar. Båda 
föräldrarna har dragmeriter från SM, 
VM mm Mycket sociala och lättsamma 
hundar.
e: Vox Celesta’s Jul Glögg
u: Gerbergärdets Minnesota Wild
För mer info och bilder ring eller kika 
på hemsidan www.wildtribes.se Camilla 
Wild Tribe’s kennel Sollefteå 073-040 27 18  
kennel@wildtribes.se Pris: 8000 kronor

SIBERIAN HUSKY
Valpar väntas
Efter S53690/98  Panikpah`s Amber Ta-
baq  (e, Artic Star Chief u, Nokki) och 
S56690/2004 Niqie, (e, Cool u, Vinca 
von Kuhn) Beräknad nedkomst aug 08.
Tabaq, är välmeriterad i kort , medel och 
långdistans (ledarhund i Annika Carls-
sons spann).
Niqie  är  en mycket social tik som gillar 
allt och alla, körd mest i barmark 3:a i 
2-spann Sv. Riksmästerskapet 07.
För mer info  ring Peter Petersson (pet-
ter) på 0590-15363 , 0705771714 eller 
maila på malamutepetter@hotmail.com
  ..............................................

Alaskan Malamute valpar
Valpar väntas v 30 efter drag och utstäl-
nings meriterade föräldrar. 
Hane: Akamute’s Over The Ocean (imp 
Can) och tiken: Such Polartrax Twilight 
Dark Shadow.
Bägge är HD/AD fria och ögonlysta UA. 
mer info och bilder på vår hemsida www.
polartrax.net.
Lena Svensson tel: 011 33 04 43 eller 
polartrax@spray.se

Medlemsannonser
OBS! Nya bestämmelser!

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

Medlemsannonser

SAMOJED
Samojedvalpar säljes
Födda den 9/5 leveransklara v.27. Mo-
der: pdp Great Jamaorofs Manka
Fader: S(POLAR)Ch Kannibalen's Kart-
man of Illusion. Båda föräldradjuren är 
ögonlysta ua och höftledsröntgade grad 
A .De är både drag- och utställnings-
meriterade. Hanen har gått Polardistans 
300km två ggr,  förra året som ledarhund 
och i år som wheeldog. Tiken gick som 
ledarhund i år. Mer information finns 
på vår hemsida http://www.bielkersmils.
com Intresserad ring: Christina Nisula 
0553-10444 eller 0730779812.

Grönlandshundvalpar väntas i slutet av 
augusti.
e. SUCH Stuor-Irkes Inuk S38598/2003 
(e. Appaluks H Umanak u. Nateq Susi-
miut), HD-status A, godkänt Polarhund-
prov 1 och genomfört Polardistans i 
1-spann. En trevlig, dragvillig hund med 
gott lynne.
u.Svea Hund av Wanvare 32367/2003 
(e. Miut av Hikkuli u. Heksa av Wan-
vare)
HD-status A, godkänt Polarhundprov 
1 och BIR och Cert på utställning. En 
dragvillig, glad och trevlig tik.
Se bilder på rasklubbens hemsida.
Kennel Trolldom, Kari-Mette Sundal
Tel: 0247- 408 54, mobil: 0731 81 49 77 
e-mail: kari-mette@telia.com
blogg: http://www.blogtown.se/blog.php 
?date=2008-06-03%2016:10&id=Svea-

GRÖNLANDSHUND
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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

Nordic sleddog’s

tel: 0643-50110  
mobil:076-1165298

malinaspaas@nordicsleddogs.se
www.nordicsleddogs.se
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Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,  
mobil: 070/6670002

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia Karacs



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

Posttidning   B

Box 25  •  Frösön 832 21  •  063-57 15 65

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

I över tre decennier har Hilleberg tillverkat fyra-
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.

I över tre decennier har Hilleberg tillverkat fyra

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

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

Hemma Hos BergsguidenHemma Hos Bergsguiden
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