


Är hunden laddad?
 Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

Uthållighet
ENERGY 4300 och ENERGY 4800
hjälper dig i arbetet med att höja 
hundens uthållighet och dess ge-
nerella prestationsförmåga. Kosten
är rik på högkoncentrerad och ome-
delbar energi för att undvika utmatt-
ning och matsmältningsbelastning. 
Fodret innehåller utvalda protein-
råvaror med mycket högt biolo-
giskt värde med en smältbarhet på 
95%, samt högt innehåll av fett-
syror för effektivt energiutnyttjande. 

Ge 1/3 på morgonen minst 2 tim-
mar före arbetet och 2/3 inom
2 timmar efter avslutat arbete.

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

Effektiv återhämtning
REHYDRATION säkerställer hun-
dens elektrolytbalans. Redan vid 3% 
vätskeförlust försämras prestations-
förmågan. Det är viktigt att träna 
hunden att dricka under och efter 
hårt arbete.

Tack vare Rehydration minskas risken 
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

Jakt-, sport- och arbetande hundar

Foto: Frost

Förnyad energi
RECOVERY ökar tillgängligheten 
och effektiviteten i den näringsmäs-
siga återhämtningen. Genom sin uni-
ka sammansättning hjälper Recovery
till att bibehålla en optimal muskel-
massa och ger kroppen förnyad
energi efter hårt arbete.

Recovery ges som mellanmål under 
dagen och efter avslutat arbetspass.
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar att 
bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar.
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vårdatt bevaka och arbeta med frågor som har 
ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 
och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra. Gävle-Dala. Mälardalen, Södra distriktet, och Västra distriktet.
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Ordförande: Per Agefeldt per.agefeldt@mailbox.swipnet.se 
 Högfors Gustavsberg 327 Tel: 0586-122 90
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Sekreterare:  Agneta Nilsson Hörnlund sekreterare@sphk.se
 Sandbäcken 1
 542 91 Torsö Tel: 0501-199 54
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 Torps-Viken 256 Tel: 0691-302 02
 840 12 Fränsta Mobil: 070-681 64 77

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Johanna Adolfsson Tel: 070-228 09 26
Nedre Norra:  Pernilla Persson  Tel: 0670-125 08
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-330 20
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Jan-Erik Engebretsen Tel: 0565-851 83

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-104 60, 073-063 80 99 
Grönlandshund: Åke Wedin wedin@bhc.se
 Torps-Viken 256, 840 12 Fränsta
 Tel: 0691-302 02 
Samojed: Anneli Jönsson kennel@deejasome.com
 Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv 
 Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16 
Siberian Husky: Birgitta Mjöberg 
 Dalgatan 51,  796 31 Älvdalen 
 Tel: 070-385 96 50

Tävlingsekreterare: Malin Sundin sekreterare.sh@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
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Äntligen har sommaren tagit slut och trä-
ningssäsongen har kunnat påbörjas för oss i 
Dalarna i alla fall. Hundarna är mycket pig-
gare och gladare och redo för en ny säsong 
av äventyr. 

Kalendern är redan nu fullbokad halvvägs in 
i december så jag förstår inte hur man ska 
hinna göra annat än ”hundgöra”. O andra 
sidan är det ett trevligt problem, tycker jag, 
för det är jätteroligt med dessa träffar och 
sammankomster. 

Vi har haft en trevlig sommar ändå med lite 
fjällturer och andra sommaraktiviteter med 
hundarna.  

Våra flickor har deltagit på Rikslägret och 
som vanligt kom de hem fulla av idéer och 
motivation. De har alltid lika kul på dessa lä-
ger och jag önskar att fler av våra ungdomar 
kunde få deltaga på dessa. 

Närmast för oss är Björnrundan i Nornäs, 
alltid en trevlig samling. 

 //Mia



LEDAR
      SKALLET

2008
080927 Valp veteranutstallning 
 Dala Floda GD
081005 Västerås MD
081102 Hökensås AM
090131 Kiruna Snowdog ÖN
090521 Mälardalen
090523 Bjursås GD

2008
080926-28 Björnrundan    Nornäs AM 
080927-28 Mästockaträffen Mästocka   
 skjutfält Södra
081004 Nybörjarträff Åhlheden GD
081005-04 Fjällvandring  AM
081004-05 Friluftsträff Mullsjö Södra
081011-12 Gröna Kortet Lenhovda   
 Södra
081018-19 Gröna Kortet Åhlheden GD
081019 Vagnrace Åhlheden GD
081025-26 Aktivitetshelg Kloten MD
081026 Dragträff barmark Piteä ÖN
081031-02 Malamute special Hökenås   
 Tidaholm AM
081108-09 Kosta Off Snow Södra
081115-16 Nyborjarhelg Nornäs AM
? Klappa Varg GD
? Vinterupptakt 
 Koppången GD
090101 Nyårsrace  Insjön GD
090103-04 Snöträf Nornäs AM
090124-25 KM Hamra MD

Aktivitetskalender

Utställningar

Vi har klarat det!
Klarat vad då? Jo vi har översomrat, alltså överlevt värme, mygg, knott och allt annat 
elände som sommaren för med sig. Nu har dagarna blivit kortare och temperaturen 
sjunker. Nu börjar med andra ord alla polarhundmänniskors bästa tid. Nu är den tid 
kommen då vi kan börja träna våra fyrbenta vänner för vinterns äventyr. Säkert är 
det många av er som redan har startat höstträningen och för resten av oss kommer 
den första träningsturen allt närmare.

Styrelsens arbetshelg
Styrelsen, förstärkt med representanter för distrikten, Polarhundens redaktör, vår 
webmaster, vår tävlingssekreterare och vår medlemssekreterare genomförde ett 
tvådagarsmöte i Simmatorp utanför Skara den 23-24 augusti. För första gången på 
flera år var även vårt övre norradistrikt representerat på arbetshelgen. Vi glädjer oss åt 
det och att vi nu har en växande verksamhet i den norra delen av landet. Som vanligt 
hade vi en diger dagordning att ta oss igenom. Här kommer några av punkterna:

Årsmötet 2009 äger rum i samband med Gävle-Dalas utställning i Bjursås den 23 maj.•	
Vi fattade beslut om ett rullande system för årsmöten och arbetshelger.•	
Vi diskuterade handläggningen av förslag till nya meriteringsregler.•	
Vi fastställde utställningsprogrammet för 2009.•	
Exteriördomarkonferens för våra fyra raser kommer att genomföras i Trängslet, •	
Älvdalen den 26-28/3 2010.
Polarhundmästerskapet 2009 arrangeras av Mälardalsdistriktet i Åsarna vecka fem  •	
2009.
Vi diskuterade ett utkast till etiskt program för SPHK. Det kommer förhoppningsvis •	
att kunna fastställas av styrelsen i november.
Vi fastslog att ett absolut krav på spannöversikter och kopior på originalstamtavlor •	
gäller för utländska spann vid våra meriteringstillfällen.
Vi beslutade att montrar på mässor och på stora Stockholm i möjligaste mån ska  •	
samordnas så att SPHK uppträder gemensamt. På det sättet stärker vi vårt budskap
Vi avser att lägga en motion till WSAs årsmöte som innebär att hundar i flerspann •	
pulkastil kan köras i par.
Vår webmaster, Mats Gelotte, fick i uppdrag att inleda arbetet med att scanna •	
samtliga nummer av tidningen Polarhunden från dess start. Det är ett jättejobb 
och hur vi ska göra materialet tillgängligt för våra medlemmar återstår att fatta 
beslut om.

Det här är exempel på en del av de frågor vi diskuterade och fattade beslut om. Som 
vanligt kommer protokollet att finnas tillgängligt på vår hemsida när det är justerat.

Fonder för rasklubbar och distrikt
Vi har fått in 20 ansökningar till fonderna. Det har kommit 19 ansökningar från 
distrikten, men bara en från rasklubbarna. Beslut om utdelning ur respektive fond 
kommer att fattas vid styrelsens novembermöte. Arbetsutskottet kommer att föreslå 
styrelsen att vi öppnar för ytterligare en ansökningsomgång. Vi kommer att föreslå 
att ansökningarna ska vara inne den 1 mars 2009. Då hoppas vi på fler ansökningar 
från rasklubbarna!

Lycka till med höstträningen!
Ha det!

Per Agefeldt, ordf.

090129-31 Polarhundsmästerskap 
 Åsarna MD
090214-15 SHAM-Draget  Nornäs AM
090215-22 Malamuteveckan  AM
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Anna Ölén, Ellinor Nilsson, Kajsa Svallfors

Nedre Norra
Daniel Larsson, Andrea Lichtenwallner, Elisabeth Lindén, Andreas Lindström, 
Janine Nicolae, Nils-Andreas Nordin, Ulf Nutti, Carolina Visser  

Mälardalen
Josefin Andersson, Birgitta Backvall Nytell, Pernilla Eriksson, Monica Hasselgren, 
Susanne Lindberg, Sonja Singh, Åsa Bergman, Torbjörn Furn, Gladys Valderrama 

Västra
Trine Andreassen, Dan Larsson, Ulla Larson, Marianne Rådberg, Annika Larsson, 
Stefan Spindel, Madelene Andersson 

Södra
Kjell-Åke Elofsson, Maria Gerhardsson, Johanna Jalkstam, Peter Lindström, 
Pernilla Jacobsson 

Utländska
Sabine Dehof 

Hundungdom
Camilla Olsson

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.

Det finns många aktiviteter att deltaga i nu på hösten, så passa på att träffa likasinnade 
och ha roligt. 
Glöm inte att klappa på hundarna.

Hälsningar från Freddie Åkerlind / medlemsansvarig SPHK

Meritering
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till reviderade meriteringsregler.  Jag vill därför 
citera ett tänkvärt uttalande av Dorothy Macdonald, utställnings- och tävlingsdomare, 
om avel av arbetande hundar. 

”Som hundägare, är det enda som du egentligen är skyldig din hund god omvårdnad. 
Du är inte skyldig att ge honom en utställningstitel, eller ens en brukstitel. Men om 
du börjar föda upp hundar, då har du skyldigheter mot rasen. Du måste förändra ditt 
synsätt. Du måste göra det som är bäst för rasen, vilket innebär att avla för funktion. 
Du skall både ställa ut och visa din hunds prestationsförmåga.  Klarar han inte det 
skall du inte använda honom i avel.”

Texten är tagen ur bilagan till raskompendiet för siberian husky skriven av Bob Thomas 
och för översättningen står Ingrid och Per Agefeldt.

Ovanstående citat är det som meriteringssystemet handlar om och det meriteringsförslag 
som läggs fram och beslutas om kommer att spegla rasen i framtiden. Därför är det 
viktigt att vi deltar i diskussionen och för fram synpunkter som bevarar rasens unika 
egenskaper.

Anders Hörnlund

GRÖNT KORT
Från och med denna tävlingssäsong så måste samtliga förare ha en 
”Grönt kort” utbildning för att få tävla på öppna tävlingar. Ta kon-
takt med ditt SPHK distrikt eller draghundsklubb för utbildningstill-
fällen. 

Malin Sundin. Tävlingssekreterare SPHK

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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Jag har tagit del av principer 
för meriteringsregler inom 
SPHK 2012-2016. I den 
finns en tidplan som bl.a. 
talar om att SPHK centralt 
endast tar emot synpunkter 
från rasklubbarna och Skk. 
Då kommer genast frågan, 
vad har Samojed-styrelsen 
för avsikter. Hur ska med-
lemmarna kunna deltaga i 
ert remiss svar? Nu är det 
höst och det är hög tid att 
medlemmarna får reda på 
vad som sker och ska ske. 
Jag vet att det kommer 
medlemsmöten i distrikten, 
kommer styrelsen att vara 
representerad på dessa?

Den motion som ligger till 
grund för de nya merite-
ringsförslaget har upprört 
de flesta samojedägare. 
Man börjar prata om att 
inte Samojedringen ska 
läggas ner. Hur har Samo-
jedstyrelsen tänkt förmå de 
”nya” samojed ägarna att 
bli medlemmar och kvar 
som medlemmar i en klubb 
som endast förefaller stödja 
en bråkdel av samojeden 
och dess ägare och uppfö-
dare? Om samojedstyrelsen 
inte sätter ner foten och ser 
till så vi får större bredd på 

meriteringsmöjligheterna, 
då menar jag inte bara 
drag och barmarksdrag.  
Alla bruksprov och LP 
och Jaktprov ska gälla för 
bruksmeritering för Such. 
Varför man ska dela ut cert 
i bruksklass är för mig en 
gåta och inget som främjar 
rasen. På Samojedens års-
möte 2007 togs beslut att 
samojeden ska ha kvar cert 
utdelningen i Bästa Hane/
Tik klass. Kommer styrel-
sen att arbeta för det eller 
kör ni över medlemmarnas 
majoritetsbeslut?

Med nuvarande förslag så 
kommer ägare och uppfö-
dare till samojeder som ej 
kör drag att ställa på inter-
nationella utställningar och 
förövrigt inte alls. Det kom-
mer också att innebära att 
man heller inte har någon 
anledning att vara medlem 
i SPHK och den officiella 
klubben. Det innebär i sin 
tur att rasklubben tappar 
makten och möjligheten att 
samla Samojeden som ras. 
Det kommer ju inte slutas 
avlas samojeder, men gud 
vet vad som kommer hända 
med rasen. 

Under motiv till förslaget 
står det: - citat: Ett mål i 
detta förslag är att höja 
kvalitén på våra hundar 
genom att främja fler dub-
belchampionat. Gällande 
regelverk gör inte det, de 
flesta meriterade hundarna 
är antingen utställning- el-
ler polarhundchampion. 
Det är ett starkt önskemål 
att avel ska ske på hundar 
som är väl meriterade såväl 
exteriört som arbetsmäs-
sigt. En titel ska betyda 
något väsentligt och den 
hund som får en titel ska 
verkligen vara värd den. 
Slut citat. 

Detta går emot hela SKKs 
arbete med att bredda 
avelsbasen. Vems önske-
mål är det att avel ska 
ske på hundar som är väl 
meriterade? MERITEN 
ÄR INTE ÄRFTLIG. Det 
är hundägarens arbete som 
ligger bakom en merit. En 
hund utan merit kan ha 
lika bra eller dåliga anlag 
som en hund med merit. 
Det som skiljer är ägarens 
intressen. Det enda man 
kan utläsa av meriten är 
att den här hunden är bild-
bar på det området han är 

Insändare

Samojed tankar ang. Revideringen av meriteringsreglerna och cert i bruksklass till 
alla ck hundar.

tränad. Som uppfödare så 
känns det konstigt att Sphk 
ska idiotförklara mina kun-
skaper och mitt omdöme 
att välja avelsdjur. Om 
jag parar A med B så blir 
resultatet det samma oav-
sett om det står titlar eller 
ej framför A och B, det är 
samma hundar. Jag undrar 
också vem det som säger 
och bestämmer att den här 
hunden är VERKLIGEN 
VÄRD SIN TITEL? Hur 
många åsikter finns inte om 
det uttalandet. 
  Varför kan inte SPHK 
inse att Such = Svenskt ut-
ställnings championat. Det 
innebär att hunden har en 
för rasen bra konstruktion 
och exteriör. Det har ing-
enting med arbetsförmågan 
att göra. Det är en yttre be-
dömning av exteriören och 
rörelseschema i förhållande 
till rasstandard.  Arbets-
gruppen klagar på domar-
kåren, men vi kanske inte 
SKA förkasta alla domare. 
Vi SKA ha olika typer och 
modeller på samojeden, allt 
inom standarden. Det har 
vi haft sedan de första hun-
darna kom till västvärlden. 
Om man är Such betyder 
det att man är tillräckligt 
bra exteriört för att erhålla 
den titeln, inget annat. Om 

man blir S(polar)Ch så inne 
bär det att man är duktig 
draghund, ingenting annat.
Titlarna berättar vad man 
erhållit och den perfekta 
individen finns ej. Bättre 
med många titlar som be-
rättar fördelarna på den här 
hunden, än samlingstitlar 
som få hundar erhåller. Och 
något kriterium för avel är 
det inte, kanske en bonus 
på rätt hund.
  Varför krävs det 1:a pris 
på dragtävlingar för att bli 
Such, men bara 2:a pris 
på utställning för att bli 
S(polar)ch. Där anser jag 
att man ska kräva ck för 
att kvalitén ska bli jämn i 
nuvarande förslag.

I nästa stycke står det att ar-
betslust/dragvilja är samma 
sak. På samojed är det 
ingen sanning. Jag anser 
arbetslust = lust att vara 
ägarna till lags och ställa 
upp på dem krav av arbete 
som den här flocken behö-
ver och ställer. Om man 
vill köra drag så är det bra, 
men om man vill spåra så 
ska det fungera och värde-
ras lika högt. Samarbete = 
arbetslust. Samojeden är 
en allround polarhund och 
ska så förbli med eller utan 
SPHKs hjälp.

Stycke 6.1. Erhållande av 
certifikat står det. Citat: 
Andra pris på av rasklub-
ben godkänd bruksmerit….
slut citat.
Här står det klart och tyd-
ligt att rasklubben har rätt 
att välja bruksmeritering. 
Nu kan Samojedstyrelsen i 
SPHK välja att få med eller 
avvisa samojedägarna. Om 
vi ska ha bruksprov för 
Such så bredda möjlighe-
terna till mer än dragprov 
så får SPHK Samojed flera 
medlemmar. Går nuvaran-
de förslag igenom så tappar 
samojed alla medlemmar 
som ej är tävlingsinriktade 
på drag. Att köra 10 km 
på 50 min anser jag är att 
konstruera om samojeden 
till att bli något som ras-
standarden ej tillåter. Vem 
faaaaan har hittat på det? 
Ingen erfaren samojedupp-
födare i alla fall. Vad har tid 
med arbetsförmåga att göra 
på samojed? Samojedens 
ursprung är en hundras som 
vandrat med ett renägande 
nomadfolk. Jag tvivlar på 
att de slösade energi på att 
springa fort mellan betes-
markerna. Djur som lever 
i polartrakten anpassar sin 
energiåtgång. Det är samo-
jeden förträfflig på, han kan 
jobba en hel dag och sedan 

Insändare
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ha energi kvar. Han måste 
inte äta kilovis/dag. Det 
enda en samojed kräver är 
glädjefyllt samarbete och 
sällskap. 
  Jag undrar också lite var 
har sundheten och friskhe-
ten tagit vägen i detta för-
slag? Tydligen så får man 
tävla drag utan krav på hd 
röntgen, eller har jag fel? 

Alltså kommer vi få flera 
”dubbelchampions” med 
HD, eller? För det var ju 
dem vi skulle avla på.
  I min värld så kommer jag 
fortsätta avla på hundar jag 
själv kan tänka mig leva 
med, Sunda Friska Trevliga 
Läraktiga Arbetsvilliga, 
med eller utan titlar. 
  Om detta förslag går ige-

nom så kommer inte jag be-
höva Rasklubben, och jag 
tror inte jag är ensam…

Ser fram emot någon form 
av livstecken från samojed-
styrelsen.

Stina Hween/Slåboda ken-
nel. Samojed sedan 1976

Insändare

Sista helgen i augusti arrangerade SDFS barmarksansvarig Johan Grönberg, med hjälp 
av Filipstads Brukshundklubbs dragsektion, ett barmarksseminarium.

Tanken med träffen, dit alla intresserade var välkomna, var att prata, visa fordon för 
barmarkskörning och väcka intresse. Barmarkskörning och barmarkstävlingar är en 
kommande hundsport som kommer att öka stort.

Ett trettiotal nyfikna från Jämtland i norr till Småland i söder, samlades på lördag 
morgon i Folkets Hus. 

Första föreläsare var Bengt Pontén, president i IFSS. Han försökte på ett enkelt sätt 
förklara för oss om alla dragsportförbund i världen som; WSA, FISTC, ESDRA, ECF 
och ISDRA.

Med så många organisationer blir det också många olika regelverk. Det kan vara ett 
problem för oss i norden om vi vill tävla i andra länder.

Vi följer ESDRA´s regelverk medan det är ngt annat i t.ex. Canada.

IFSS arbetar för att få ett enhetligt regelverk i första hand i Europa, men helst i hela 
världen.

Ett annat lobbyarbete som IFSS sysslar med är att försöka få in draghundporten i 
vinter OS!

Barmarkstävlandet startade i början av 80-talet och är väldigt stort i Europa. Asien 
är ett kommande land inom sporten men det finns faktiskt aktiva även i Sydamerika 
och Afrika.

För egen del tycker jag detta är ett bra komplement till vinterdraget. Hunden/hundarna 
måste ju hållas i god kondition året om.

Efter Bengts inledning delades vi in i grupper där vi presenterade oss för varandra och 
sammanfattade vad vi ville ha ut av denna träff.

I ”min” grupp var det en skön blandning av erfaren polarhundskörare, nybörjare, 
brukshundfolk och fågelhundskörare. Alla med olika erfarenheter av både barmark 
och vinterkörning. Några framgångsrika inom tävling under båda årstiderna medan, 
medan andra körde för hundarnas välmående.

Gemensamt för alla grupperna var att man önskade:
Tydliga och lättförståeliga regler.
Flera lokala tävlingar.
Träningstips.
Information om barmarksklasser.
Tips och råd om utrustning.
Omvårdnad för att undvika skador.

Samojeden Great Tundrans Ajesha ”Isa”

Foto: Malin Hedlund

Polaris Brun och Röd nu för omg, leverans
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sätt och det fungerade för dem. Det finns antagligen lika många uppfattningar om 
utfodring som hundägare.

Lena visade sitt ”fordon”, en kickbike. På den nivå som hon tävlar jagar man gram 
för att få bra placeringar. På kickbiken hade hon till exempel bytt ut den dämpande 
framgaffeln mot en stel och därmed tjänat 2 kg. Och för att få mindre vindmotstånd 
hade hon vänt på styret så att hon själv bara blev en förlängning av cykeln.

På min amatörnivå står jag rak som en fura och klamrar mig fast vid kickbiken, om 
jag inte redan trillat av. Men det är ett jättekul och lättkört fordon.

Eftermiddagen avslutades med fika och som av en händelse hade Lena ett par nya 
Kickbike´s med som var till salu. 2 polarhundskörare slog till och köpte varsin. Se upp 
för dem ute på tävlingar. Inge i en ålder av 70+ och Patrik som ”bara” är 30 år kunde 
inte hålla sig till nästa dag utan var tvungna att provköra senare på kvällen.

Man kan notera att åldern har ingen betydelse i denna sport.

På söndag morgon träffades vi på skidstadion i Filipstad. 
Här fanns flera typer av fordon att se och prova på. 

En kort prova-på-bana kördes och hundarna var överlyckliga över att få springa. 
Vädret var perfekt, 15 grader och smått duggregn. Grossisten för Kickbike i Sverige 
var på plats och visade flera Kickbike´s  som de saluför.

Egentligen är detta ett träningssätt, att kicka på en 2-hjulig ”cykel” utan trampor, 
för t.ex. skidåkare. I Europa har en liknande typ av fordon funnits länge men 
sedan några år har man i både Sverige och Europa upptäckt denna Kickbike inom 
barmarkssporten. 

Grossistens utsända, Torbjörn, tyckte det var mycket intressant att se hur ivriga 
och glada hundarna var att springa och hur förarna hanterade fordonet. Den typen 
som används inom barmarkssporten med vissa individuella justeringar är av typen 
”mountainbike” och heter Cross Max. Den finns även för City eller Racer.

Efter en fika och knutna kontakter på maillista satte vi oss i bilarna för hemfärd. Några 
med många timmars resa framför sig. Men med nöjda hundar i sina burar.

Johan Grönberg, ansvarig för barmark inom SDFS, var mycket nöjd med helgen. 
Han hade egentligen förväntat sig fler intresserade, men det kändes ändå bra med 35 
personer denna gång. Det blev bra diskussioner och erfarenhetsutbyte tack vare det 
färre antalet.

Den här typen av träffar kommer vi att försöka bygga vidare på i hela Sverige för att 
väcka intresse för sporten.

Tack till Roger, Lotta, Patrik och Ingela i Filipstads Brukshundklubbs dragsektion 
som stod för det praktiska med arrangemanget.

Vid tangentbordet.
Inga-Lill Badh

En gemensam och stor fråga är förstås:
Hur skall vi få fler att arrangera tävlingar?
Hur kan vi locka alla typer av människor och hundar? Den här sporten passar den 
vanlige motionären också. Inte bara den elitsatsande.

Vi hade delar av svaren: 
Det ska vara enkelt att arrangera, trevligt och socialt. 
Det skall inte krävas svindyr utrustning för att delta från början. Sedan är det upp 
till var och en. 
När man tittar på klasserna så ser man att det inte behövs dyr utrustning.
Linlöpning: Hund – lina – förare, som springer tillsammans.
Hjulfordon: Hund – exempelvis kickbike/3-hjuling – förare.
Cykel med en hund. Hund – cykel – förare.

Sedan krävs det  ”ELDSJÄLAR” som alltid ställer upp. Vart finns dem?
Vi borde gå ut till skidklubbar, brukshundklubbar, polarhundklubbar m.fl. för att 
informera. Dessa klubbar skulle kunna samarbeta med att arrangera tävlingar.

En annan jätteviktig kugge är att bjuda in och informera media till alla tävlingar. (I det 
lokala bladet, Filipstads Tidning fanns en liten skrivning inför träffen. Jag ska försöka 
sprida detta i tidningarna Polarhunden, Brukshunden och Hundsport.) 

Efter lunch kom nästa föreläsare: Lena Boysen Hillestad från Norge. Lena är flerfaldig 
Norsk, europeisk och – världsmästare både på snö och barmark. De senaste åren 
har hon satsat på barmark eftersom hon tycker det är så skoj. Hon kör Vorsteh och 
blandras som hon kallade Greyster. En blandning av snabba och uthålliga hundar.

Lena berättade om sitt träningssätt med sina hundar och hur hon börjar med valpar 
från 3 månader som springer lösa med de andra hundarna under korta sträckor. Hon 
tryckte på vikten av att ha bra ”lärohundar” för valparna och att allt skulle vara kul 
utan press och stress. Träning bygger på tålamod.

Hon visade ett tränings-
schema som startar i augusti, 
om temperaturen tillåter, 
till oktober/november när 
tävlingarna börja rulla 
igång. Lena hade sin tanke 
om utfodring och vattning 
av hundarna, som hon noga 
påpekade att det var hennes 

Deltagarna samlade
Foto: Pertti Lehtiranta
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En rasklubb som NSHK (Norsk siberian 
husky klubb övers. anm.) har uppdra-
get att verka för att rasen bevaras och 
förädlas på ett sunt och rastypiskt sätt. 
I klartext innebär detta, såsom det står i 
första paragrafen, att bevara rasen som 
slädhund. Alltså är bruksegenskaperna  
i fokus. En rasklubb är också ett forum  
för debatt om uppfödar och avelsstrate-
gier inom rasen. Detta kräver en överord-
nad strategi, över alla kennelinnehavares  
egna värderingar om vad som är bra eller 
varför de säljer valpar. Seriösa uppfödare 
bör vara med i dessa diskussioner. Ett 
möjligt råd till valpköpare är att därför 
välja en valp från en kennel som aktivt 
är med på arrangemang och i debatter 
i rasklubben. Ett krav man skall ha på  
uppfödare är att de har en uttryckt me-
ning om varför de avlar och vad de avlar 
på. 
 
Oseriösa uppfödare
(...) Vad det gäller Internet så bör det helst 
ske via en klubborganiserad valpförmed-
ling. En rasklubb bör kunna uppmana 
eventuella köpare av valp, att först kolla 
de valpar som är förmedlade genom klub-
bens kanaler. En rasklubb kan också sätta 
några villkor för förmedling av valpar. 
(...) I Norge är de reglerna vi har dels 
av hundetisk art, -att det inte skall avlas 
på sjuka hundar, för unga tikar eller för 
tätt eller för mycket på en tik- dels så 
uppmanas uppfödarna att bidra med så 

mycket information som möjligt om kul-
len och föräldrarna. Det ger en bra grund 
för valpvalet oavsett vilken sorts hund 
som köparen vill ha. De flesta som söker 
familjehund är väl knappt intresserade om 
föräldradjuren gått på tävling, det är mest 
lynne och typiskt utseende/päls som är 
intressant. Att de senare blir inressade av 
hundkörning vet de inte då... Det är kan-
ske dessa köpare som utgör marknaden 
för de mesta. Men skall man bara ha en 
hund är det viktigt att den är av mycket 
god kvalité. De flesta drag-kennlar idag 
har socialiserade hundar med bra bruks-
egenskaper och bra lynne. De är ofta 
brukstestade och utställda. (...)

Därför är det viktigt att också andra som 
säljer valpar har kvalitétsregler att gå 
efter. Det är också viktigt att marknaden 
inte översvämmas av hundar som inte 
är testade, för det vill antagligen hålla 
några av de som har bäst hundmaterial 
borta från avel. För de har ett högre tak 
på när de avlar och inte avlar, då det är 
mycket valpar på marknaden. Stor volym 
med medelmåttig avel –även om man till 
sist får avsättning- stänger därför för de 
mer kräsna uppfödarna och vill sakta 
ödelägga rasen.  (...)
Vi har som rasklubb tre kriterier att 
bedömma en uppfödning efter. Och med 
tanke på  olika internationella diskussio-
ner på Internet så finns det också tre-fyra 
olika uppfödartyper. 

1. Hälsa
Här finns det enkla tester man kan göra. 
Några ögonlyser, några höftledsröntgar 
och några testar för andra sjukdommar 
(...) Skall valpköpare ta för givet att 
föräldradjuren är friska för att uppföda-
ren säger att det inte finns sjukdomar på 
rasen här hemma? Kanske är det så att 
ju mer hundarna är i aktivt bruk, desto 
större garanti har man för att hunden är 
frisk. En SH som har fullföljt exempelvis 
ett tjugomils lopp flera gånger har ganska 
säkert god kondition och brukbar hälsa. 
Hos hundar i aktivt bruk är det lättare att 
avslöja om det felar något (...)

2. Rastypiskhet. 
Även om utställning är subjektivt så kan 
klara fel skickas ut på utställningen. Det 
borde idealt sett finnas utställningsresultat 
på de tikar och hanar det avlas på, alter-
nativt att uppfödaren bör kunna förklara 
varför man avlat på en icke utställd hund. 
Exempelvis så är det många som avlar på 
för stora huskyhannar för att de vill ha 
dragkraft. En sådan hane blir ju inte pre-
mierad i utställningsringen. Men bettfel, 
högt svansfäste, trångt bröst, ängsligt eller 
aggressivt lynne, dåliga vinklar, dåligt trav 
och liknande fel är en indikation på att 
man KAN få dessa egenskaper hos val-
parna också, om man inte väljer avel med 
omsorg. Det är viktigt att vi som klubb 
ställer krav om vilka slags domare vi får 
på de viktigaste utställningarna. Idealet 
vore om domarna har kört hund eller i 
varje fall är klar över vad som krävs av 
en polar draghund. 

3. Bruksegenskaper. 
Inom Siberian Husky är det en förut-
sättning att hunden skall kunna brukas 
som slädhund. (...) Om det är en GOD 
slädhund, som är dragvillig, uthållig och 
med tillräcklig fart, kan bara testas ut 
på tävling eller i andra sammanhang där 
hunden jämförs med andra hundar. Vi har 
därför utarbetat flera nivåer för brukstest 
och uppfodrar uppfödare att sätta sig in i 
dessa. Familjedraghundar kan gott ställa 
upp på en tävling eller två för att bli te-
stade, men kravet om dragtest är speciellt 
relevant för de som avlar mycket, även om 
valparna säljs på en familjemarknad. 

Ska man köpa valp bör man alltså fråga 
om hur föräldradjuren är i förhållande 
till dessa tre kriterier. Uppfödare bör vara 
ärliga. Det är ok att inte ha svar på alla 
frågor men man bör tänka igenom varför 
man brukar tik A och hane B i avel. Man 
bör eftersträva en god rastypisk Siberian 
husky med bra dragegenskaper och bra 
lynne och hälsa. Det grundläggade moti-
vet för avel bör vara att man strävar att 
få fram så goda valpar som möjligt. (...) 
(Varje ny generation skall ha potential att 
bli bättre än den förra, övers anm.)

Del 2 om olika uppfödartyper kommer i 
nästa nummer

Johanne Sundby, Norge

De tre kriterierna är
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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 igen 
Nu är sommaren över och det är dags att börja träna inför dom kommande 
vinterarrangemangerna i våra distrikt och rasklubbar. Vi på Mälardalen planerar 
för fullt aktivitetsträffen i Kloten och KM i Hamra. Det är ju ett par år sen vi 
hade ett eget KM men nu är det dags och vi hoppas vi kan ha km i framtiden. 
Mälardalen kommer även att stå för Polarhundsmästerskapet vecka 5 i Åsarna och 
vi söker funktionärer till båda tävlingarna. Ni som vill hjälpa till som funktionärer 
får gratis boende och matkuponger i Åsarna vid polarhundmästerskapet. 
Funktionärer i Hamra bjuds på middag lördag kväll. Priser tages tacksamt emot. 
På våran hemsida finns det två länkar, Peter för övriga aktiviteter och Freddy för drag. 
Ni som är medlemmar och vill ha någon träff eller ordna något kan skicka in så sätter 
vi ut det under respektive länk.
 
Utställningskommittén kommer Ann-Charlotte Lidgren att vara samman- 
kallande för tillsammans med Carina och Yvonne eftersom jag kommer att jobba med 
dragtävlingarna och årsmöteshandlingarna.

MVH Britt med styrelsen.

Kallelse till årsmöte 
för Mälardalen

lördag den 24/1 2009  kl:18.30

i Hamra med dom sedvanliga årsmötes 
handlingarna.
Motioner skall vara sekreteraren 
tillhanda senast den 24/12 2008.

Tack till SPHK Mälardalsdistriktet för allt vänligt deltagande vid vår 
kära pappa Tore Olssons bortgång.
 Carina och Kristina med familjer

SPHK Mälardalen arrangerar 
Polarhundsmästerskapet 2009 

i Åsarna vecka 5 
Mera information kommer i 

Polarhunden nr 5  
mvh styrelsen Mälardalen

SPHK MÄLARDALEN INBJUDER TILL 
KM I HAMRA 24-25 JANUARI 2009 

 
Juniorer under 16 år 5 km gratis
Pulkastil   A+B 2x5 km 150 kr
Slädhundstil   A+B 2x5 km 150 kr
Pulkastil   A+B 2x10 km 250 kr
4-spann A klass slädhundstil 2x10 km 250 kr
4-spann B klass slädhundstil 2x10 km 250 kr
Pulkastil   A+B 2x30 km 350 kr
6-spann A klass slädhundstil 2x30 km 350 kr
6-spann B klass slädhundstil 2x30 km 350 kr
Rekrytering 5 km 150 kr

  
Anmälan sändes till: Anders Larsson Sofielund 195 92 Märsta 

Tel: 08-591 433 82   alars@telia.com

Anmälningsavgiften betalas in på: 
Mälardalens Pg. 293110-3 senast den 11/1 2009.

Middag 120kr lördag kväll den 24/1 kl. 18.30 
bokas och betalas direkt till restaurangen.

Även boende bokas direkt på tel: 0657-352 52. 

Boende i skolan bokas på tel: 0657-351 38 eller 070-343 66 80 

Mälardalen önskar alla välkomna

Grönlandshunden Acoma vilar 

 Foto: Malin Aspaas
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”Det var kärlek vid första ögonkastet.” 
En modekatalog där den intelligenta 
blicken från två silverfärgade siberian 
husky fångade Katerinas hjärta. Så bör-
jar historien om Katerina Paleckova och 
hennes kennel Kipp d´Amundsen. Hon 
är född och uppvuxen i förort till Prag. 
Lite senare tillbringade hon ett år på en 
kennel i Kanada och kunde bl.a. uppleva 
en start av Iditarod.  1990 fick hon sin 
första Siberian Husky. Efter en hel del 
tävlingar och utställningar i sitt hemland 
Tjeckien insåg hon att hon måste flytta 

norrut för att kunna satsa på träning och 
tävling inför långdistanslopp.  För att 
kunna förverkliga sin livsdröm flyttade 
hon  1995 tillsammans med sin livspart-
ner Jachym upp till lilla Vedjeön 40 km 
NV om  Strömsund. 
Just nu har hon 36 siberian huskys i 

kenneln i åldrarna 1-16 år. I kennelns 
linjer finns hundar som representerar 
gamla tjeckiska linjer exv ”Dortyn” 
samt ”Ze Sibrtu”.  Dessa linjer bygger 
i huvudsak på Alaskan Anadyr, Arctic 
Trail, Atim  etc. Vidare finns Igloo Pak 
representerat från Rotern Stern Kolo-
nie kennel (Gerd Sandweg) i Tyskland. 
2005 importerade Katerina sin första 
hund från Karen Ramsteads North Wa-
piti kennel i Canada. Karen har startat 
i 8 Iditarod med sina renrasiga siberian 
husky. En del av hundarna som fullföljt 
Iditarod är dessutom utställningscham-

Katerina med sin “all time best” ledarhund Be-
ring Kipp d´Amundsen

Stamfadern till Kipp d´Amundsen kennel - Buck 
of Geri´s Den

pion i Canada. För närvarande har Ka-
terina fem hundar från hennes kennel. 
Dessa hundar bygger fram för allt på 
Alaskan´s Olena of Anadyr samt North 
Wapiti´s Super Grover. På senare år har 
hon också använt hundar från Vargevass 
kennel i sitt avelsprogram. 
Om Katerina skall nämna ett par vikti-

ga hundar i aveln så är det RSKK Naglu 
(från Sandwegs kennel) samt fram för 
allt Buck of Geri´s Den som är ”stamfar” 
i kenneln. 

Hur anser du att en idealisk siberian 
husky skall vara? Vad är ditt mål med 
aveln?
Ja mentalt en självsäker, lättsam, utåtrik-
tad hund med ett stabilt psyke. Intelligent 
och vänlig.  Lätthanterliga men ändock 
hårdför i spannet. Fysiskt välbyggd och 
balanserad. Korrekt byggd med korrekta 
vinklar. Fasta tassar och bra päls. Helt 
enkelt en siberian som rasstandarden be-
skriver:) Jag vill också att hundarna skall 
vara konkurrenskraftiga både i tävlings-
spåret och i utställningsringen. 

Har du några minnesvärda upplevelser 
från tävlingsspåret?
Ett är när jag fick köra en 150-kilos 
skidåkare som drabbats av en hjärtat-
tack till närmaste bergsstation. Jag hade 
fyra unghundar och föret var miserabelt 
med djup blötsnö. Ett annat är vår för-
sta seger i ett slädhundslopp. Det var i 
Polen. Första dan blev jag helt söndersla-
gen när vi kraschade mot en betongbro. 
Bröt sönder släden och ett finger och 
blev släpad efter mitt 8-spann en lång 
bit. Min far lagade släden under natten 
och nästa dag vann jag heatet och täv-
lingen trots allt. Min far hade inte sovit 

en blund under natten men blev ändock 
tvåa i 6-spanns klassen.

Du har utmärkta träningsmöjligheter där 
du bor. Vad har du för träningsfilosofi?
Vi försöker hålla våra hundar i form 
över sommaren genom att träna under 
de tidiga morgontimmarna. Vi sysselsät-
ter också hundarna på andra sätt såsom 
promenader, löpning, vandringar och 
simning. Vi håller fortfarande på att 
lära oss träning inför långdistanslopp. 
Före tävlingssäsongen försöker vi ge 
hundarna ”kvalitetsträning” genom att 
utsätta dom för olika situationer, olika 
väderförhållanden och vänja dom vid att 
campa ute på spåret. Vår filosofi är att 
ge hundarna erfarenheten av krävande 
träning så att dom sedan under tävling 
tycker att det är nåt dom kan hantera 
eftersom dom redan klarat av det under 
träning. Vi låter våra unga hundar få tid 
och chans att mogna innan vi utsätter 
dom för hårt arbete och stressen under 
tävling. Vi vill att våra hundar ska älska 
det dom gör!

Katerina på startlinjen vid 2008 års 
Polardistans 160
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Du ställer också ut dina hundar. Har du 
några ”special moments” från utställ-
ning?
Hitintills har våra hundar vunnit BIR vid 
fyra tillfällen. Och det kändes som en ära 
varje gång! Ett speciellt tillfälle var när 
jag ställde ut vår 12-åriga Lass i öppen 
klass i Danmark och blev 4:e bästa han-
ne av 17 hundar. Ett annat minnesvärt 
tillfälle var på SPHKs utställning i Junse-
le i år. Vår egen uppfödning Krtek (Black 
Avalanche Kipp d´Amundsen) vann BIR 
och blev BIS 2a. Detta vid endast 18 må-
naders ålder. Bara några dagar tidigare 
gick hon i led för ett 14-spann och gick 
så att säga direkt från selen till utställ-
ningsringen. 

Vad säger du om frågan ”slädhundar” 
kontra ”utställningshundar”
Jag har nog redan svarat på den frågan! 
Vi tror på rasens ursprung och rasstan-
darden. Inga extremer åt något håll! 
Jag tycker själv att det är synd att rasen 
delats i två olika grupper med olika in-
riktning. Uppfödarna borde inte satsa på 
enbart ”Showdogs” eller ”Sprintdogs” 
eller  ”Working dogs”. Det finns en ras-
standard som beskriver en vacker, ele-
gant arbetande hund.

Du är medlem av Mush With Pride. Vad 
är detta för organisation och varför tyck-
er du att det är viktigt att vara engagerad 
i detta arbete?
P.R.I.D.E. står för Providing Responsible 
Information on a Dog´s Environment. 
Det syftar till att utbilda slädhundsfö-
rare och allmänheten till att ta hand om 
slädhundar på ett ansvarstagande och 
etiskt sätt. Bakom PRIDE står en rad 
välkända slädhundsförare och veterinä-
rer. Man vill förbättra skötseln av släd-

hundar, träning, utfodring, ”boende” 
etc. För detta ger man ut guidelines som 
intresserade kan följa. Alla slädhundsä-
gare har ett ansvar att ta väl hand om 
sina hundar. Härigenom får sporten ett 
gott renommé och rykte i allmänhetens 
ögon. 

Du har goda kunskaper om näringsbe-
hovet hos slädhundar. Vad ger du dina 
hundar för mat? Vad anser du är viktigt 
när du gör ett foderprogram?
Vi ger våra hundar Troll Ekstrem och 
Eagle Pack Power torrfoder. Till detta 
får dom kött av hög kvalitet. Fn Vom 
Hundemat från Norge. Som tillskott 
får dom fiskolja - tillskott för leder och 
rörelser. Probiotics för immunsystemet 
samt matsmältningsenzymer. Dessutom 
antioxidantia. 
Jag anser att det är viktigt att ge hun-

darna rått kött av hög kvalitet. Kött 
innehåller enzymer som är viktiga för 
immunsystemet, för matsmältningen och 
för att hundarna snabbt kan återhämta 
sig. Hundar är i första hand köttätare så 
deras diet borde i första hand baseras på 
protein av hög kvalitet och fett. Inte kol-
hydrater. Och som Martin Buser (4-fal-
dig Iditarodvinnare) säger: ”it doesn´t 
count what You feed during the 10 days 
of the race, but it is what You feed the 
355 other days.”

Jag förstår att alla hundar tar mycket tid. 
Har ni tid med några andra intressen?
Ja hundarna har alltid prioritet N:o 1. 
Och våra andra intressen är på nåt sätt 
i symbios med kenneln/slädhundslivet. 
Både Jachym och jag delar intresset för 
djur och natur och fotograferar en hel 
del. Vi älskar vandringar, fiske och cam-
ping. Mitt stora intresse för näringslära 

hos djur, naturmedicin och healing är en 
del av mitt arbete och mycket använd-
bart när man arbetar med slädhundar. Vi 
har också startat med att erbjuda intres-
serade äventyrsvandringar med hundar-
na. Vidare erbjuder vi träningsprogram 
och träningshelger för nybörjare och 
mer erfarna slädhundsförare. Vi har fina 
träningsspår som vi kan erbjuda intres-
serade. Vi säljer också hundutrustning 
och kosttillskott. 

Om du ser 4-5 år framför dig: Hur tror 
du det ser ut?
Vårt mål är en kennel på 30-40 hundar. 
Vi startar med 2 team i olika medel och 
långdistanslopp. Vi är med på flera ut-
ställningar varje år. Några championtitlar 
vore inte fel:) Vi hoppas kunna fullfölja 
våra drömmar att tävla i långdistanslopp 
såsom Femundlöpet och Finnmarkslop-
pet. Och så finns ju alltid den här dröm-
men om Alaska…:)

Vi säger tack till Katerina Paleshkova!

Alaskan malamute Mihakias Fender Gun Metal Blue, 10 dagar gammal. Foto: Alex Poulsen
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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

Hej alla Södringar!   

Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar. Själv var jag och några vänner 
och fjällvandrade, det var väldigt kul. 

Nu säger man det fula ordet  ”ÄNTLIGEN ” är sommaren slut och man kan börja 
träna hund, folk tror ju inte man är riktigt klok. 

Vi har ju en hel del aktiviteter i höst, man kan ju inte hinna med allt men hoppas där 
är något intressant för alla. 

Vi ses i höst. Jeanette

Mästockaträffen
 

Helgen den 27/28 september på Mästocka skjutfält utanför Halmstad
 
Inför höstens träning samlas vi i all enkelhet under förmiddagen och kör hund, 
pratar hund, grillar (hund måhända :-), skrattar och har kul!

Under lördagen kan de som vill prova på att spåra med sin hund, då Torbjörn 
Antonsson finns på plats och gärna instruerar. 

Vill man sova över är det helt ok.i eget tält eller ”hus på hjul”
Vi står för grillen, ni för egen mat o dryck.

Är det något ni undrar över kan ni slå en signal till: 
Christel & Tommy, Tel:035-661 12, mobil: 0706-84 49 84

Verksamhet i SPHK Södra tom 0901

Mästockaträffen helgen den 27/28 september på Mästocka skjutfält utanför 	
Halmstad. Inför höstens träning samlas vi i all enkelhet under förmiddagen 
och kör hund, pratar hund, grillar (hund måhända :-), skrattar och har kul! 
Under Lördagen kan de som vill prova på att spåra med sin hund, då Torbjörn 
Antonsson finns på plats och gärna instruerar. Vill man sova över är det helt 
ok. i eget tält eller ”hus på hjul” Vi står för grillen, ni för egen mat o dryck.  
E de nåt ni undrar över eller behöver vägbeskrivning kan ni slå en signal till:  
Christel & Tommy Tel:035-66112, mobil: 0706-844984

Friluftsträff den 4-5 oktober, ovanför Mullsjö. Det finns möjlighet att paddla, 	
vandra och även rida en tur om man vill. Kom och var med en eller två dagar, 
det finns tältplats och även stugor att hyra. För priser se www.kyrkekvarn.
com Anmälan och mer information kontakta, Jeanette tel 0430-261 42,  
malamutejeanette@yahoo.se eller siwti123@gmail.com senast vecka 38:a.  
Vi hoppas på många äventyrslystna!

Grönt Kort kurs för draghundsförare kommer att hållas i Lenhovda på 	
Friluftsgården helgen den 11-12 oktober. Kursledarna Freddie Åkerlind och Ulf 
Jönson ska tillsammans Torbjörn Antonsson ge deltagarna teoretiska kunskaper 
i att tävla med draghund. Antalet deltagare är begränsat till max 2*15 deltagare. 
För anmälan och info ring: Mari Christoffersson 0474-405 75

Missa inte Kosta Off Snow den 8-9/11 2008! SPHK Södras officella barmarkstävling 	
med veterinär och domare på plats, tillika Distriktsmästerskap i Södra. Tävlingen 
har sedan starten präglats av sin goda stämning och den trevliga samvaron på och 
utanför tävlingsspåret. För mer information se separat annons eller http://sodra.
sphk.se eller Anne Andersson 0481-33020.

Årsmöte i Södra planeras till Januari 2009, Se hemsidan http://sodra.sphk.se/ efter 	
den1/11 2008  eller kontakta Mari Christoffersson 0474-40575 för kallelse och 
årsmöteshandlingar. Anledningen till denna procedur är att vi inte vill krocka 
med något större snöarrangemang. Om möjligt ska årsmötet samordnas med en 
intressant föreläsning eller liknande.

22   Polarhunden 4/2008 Polarhunden 4/2008   23



MISSA INTE ÅRETS

DEN 8 – 9 / 11 - 2008

Officiell barmarkstävling och KM 
med veterinär och tävlingsdomare.

Bankaraktär:  Flacka grusvägar

Gruppindelning:  A= Alla Hundar  
 B= Renrasiga hundar utom stånede fåeglhund
 C= Siberian Husky Dobermann

Klasser:  Ungdom= föraren skall vara 12 tom 14 år      
 Junior= föraren skall vara 15 tom 18 år 
 Senior föraren skall vara över 19 år.

Grenar: Cani cross (linlöpning med en hund) 
             Dog Bike (cykling med en hund)
             Dog Roller (hjulfordon 2-spann och 4-spann)
             Dog Roller (hjulfordon 6-spann och 8-spann)
             Stafett ( linlöpning 3 manna lag )

Det måsta vara minst tre startande i varje gren/klass för 
att den ska bli officell.

Startavgift: 120 kr    Ungdom: 60 kr
LOGI: 2 bäddsrum 70 kr per person och natt.    Frukost: 40 kr

Anmälan skickas till Anne Andersson Ryets väg 12, 380 40 Orrefors eller via 
mail: gronberg309@hotmail.com

Startavgift och logi /frukost betalas in via PG 475 39 81-2 sphk södra.
Senaste anmälningsdag och betalning är den 19/10.

För mer information ring eller maila Anne 0481-330 20.
Anmälningsblanklett finns att hämta på sphk södras hemsida.

Regler enligt ESDRAS. 

OBS ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Grönlandshunden Unna 

Foto: Malin Aspaas

Alaskan malamuten Check sitter och 
myser med matte Mia på en fjälltur 

Foto: Bianca Selvidge
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Rasklubbens PG 238354-5

Ordförande
Anneli Jönsson
Hästgatan 11A
241 35 Eslöv 0413-59 14 99  
eller 0730-83 22 16
mail: 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
Sånnaboda 210
71941 Garphyttan
019-572822
kjelljon@telia.com

Helene Larsson
Prästnibble Gård
179 96 Svartsjö 
08-560 420 84, 
070 - 377 44 56
helene.larsson@addici.com 
Ann Lundgren 
Kvarnsveden 64, Stora Skedvi 
0225-400 83 
webmaster@polarvargen.com

Eva Skullman 
Häijan, Syrendungen 
614 96 Östra Ryd 
011-740 81 
073- 832 04 37 
ossyskullman@hotmail.com 

Suppleanter
Johan Hultberg 
Vresselvägen 18 
275 94 Sjöbo 
046-631 16 
hultbergarna@telia.com

http://samojed.sphk.se

Hej alla glada Samojedvänner!!

Sitter sen kväll och försöker skriva ihop något bra och läsvärt till er, men efter en  lite 
turbulent vecka för mig får det bli som det blir.

Veckan (35) började med att på måndagen ringde Håkan Nisula mig och meddelade 
att han pga personliga skäl inte kunde fullfölja sitt uppdrag som ordförande.
Sen fortsatte min vecka  med styrelsemöte, telefonsamtal & mail kontakter, så jag kom  
igång i ”190” som ordförande och jag lovar att göra mitt bästa fram till nästa årsmöte 
i Furudal 2009. 

För att få ”hel” styrelse så går Eva Skullman upp som ordinarie ledamot. Styrelsen har 
fått in en hel del synpunkter på förslaget till nya meriteringsregler som fanns i förra 
numret och det är vi glada för, fortsätt med det. Medlemsmötena ang de ny reglerna 
är i full gång och resultaten av dessa tar vi med oss på vår arbetshelg i oktober, där vi 
kommer att arbeta fram ett förslag som stämmer in på vår ras.

En liten påminnelse att from nästa år MÅSTE alla som ska tävla eller köra några tester 
ha Grönt kort, kolla på era distrikt när de har kurser och anmäl er till dessa.

Det var inte mycket men mer blir det att rapportera i nästa nr, vill så till sist tacka 
Håkan för hans arbete & engagemang i Sphk samojed.

Ha nu en riktigt aktiv och skön höst med era fyrbenta vänner.

                Anneli Jönsson

Vi tackar Åsele BHK som anordnade och fixade så att vi med valpköpare kunde 
genomföra ett MH med hela kullen efter Mi-Cla´s Alaskan Akila & Dragviken´s 
Ghostbuster.
Tusen tack för allt go-fika och maten under dagen, det behövdes.
Och även tacka våra kära valpköpare och Stefan som kom med Dragviken´s Ghost-
buster (pappa hund) och ställde upp och genomförde detta med oss.
Det var trevligt att vi alla kunde ses igen, och prata hund och alla fick tillfälle att 
dryfta samojed äventyr och bestyr. 
Nu spinner vi vidare med vinter äventyrs planerna, eller hur !

 
Hela gänget samlat. Från vänster: 
Jag/Ankie med AkilasMiniMoog, Mi-Cla´s Alaskan Akila & Alaskaprophet. 
Stefan med Dragviken´s Ghostbuster ”Buster”.
Tage med Leo-Fender
Lars med Lissla-Leona & Didgeridoo/Flora
Katarina med Taurus-Ghost/Viggo

 Lissla-Leona studerar 
 spökena i skogen.

Med vänliga hälsningar
Ankie & Jedligan
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SPHK:s RASKLUBB FÖR SAMOJED INBJUDER TILL 
SAMOJEDERNAS VINTERTRÄFF  5-11 FEBRUARI 2009

OFFICIELL UTSTÄLLNING
FREDAGEN DEN 6 FEBRUARI

(Endast samojeder)

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal       
DOMARE Valpar och hanar: Arvid Göransson
DOMARE Tikar: Nils-Arne Törnlöv

ANMÄLAN: Endast skriftlig anmälan på blankett ( SPHK´s, samojeds egen eller 
SKK 3 sidiga) sändes till Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. 
Tel: 013-583 73, e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com med blanketten som 
bifogad fil.
Anmälan via email. Kontrollera att bekräftelse kommer inom 3 dgr, annars ring 
Fredrik

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån 125 kr
Junior-, bruks-, unghunds- och öppenklass 270 kr
Championklass 270 kr
Veteranklass 8 – 10 år   200 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 100 kr/hund

SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAG: 2008-12-31 efteranmälan i 
mån av plats t o m 2009-01-09 mot en extra avgift på 100 kronor/hund. (Obs! 
Gäller utställningen). Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det 
ingen anmälan. (Gäller svenska ägare)

POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHK:s rasklubb för samojed
För utlandsägd hund påminns om att  kopia på registreringsbeviset ska medtagas      
till utställningen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

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

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

GEMENSAM MIDDAG: På fredag kväll blir det gemensam middag direkt efter 
förarmötet. Anmälan till middagen till Helene Larsson på telefon 08- 560 420 84 
eller via mail på helene.larsson@addici.com senast den 31/1-2009

NORDISKT SAMOJEDMÄSTERSKAP I DRAG
7 – 8  FEBRUARI 2008

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

Vid få startande i en klass slås klasser ihop.

LÖRDAG:     SÖNDAG:
Slädhundstil 4-spann ca 10 km             Slädhundstil 4-spann ca 10 km
Slädhundstil 6-spann ca 10 km  Slädhundstil 6-spann ca 10 km
Nordiskt 1-4 hundar herrar  Nordiskt 1-4 hundar herrar
Nordiskt 1-4 hundar damer  Nordiskt 1-4 hundar damer
Linkörning herr och dam ca 10 km Rekryteringsklass och Juniorklass 

Slädhundstil och nordiskstil är en 2-dagarstävling där segraren utses på söndagen.  
Helgens tävling är samtidigt ett provtagningstillfälle för polarhundsprov 2. På lör-, 
sön-, mån-, tis- och onsdag finns det möjlighet att avlägga Polarhundtest A.

Tisdag och onsdag, 10 – 11 februari: Tillfälle att avlägga Polarhundtest B, 
2x30km. 

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

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

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

SISTA ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSDAG: 2009-01-18 (Obs! gäller 
dragtävling) Anmälan är bindande. Efteranmälan kan tas emot, men endast i då 
befintliga klasser och mot en extra avgift av 100kr.
POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHK:s rasklubb för samojed.

ESDRAS:s regler, översatt till svenska gäller. Förarlicens och medlemskap i SKK 
eller SPHK krävs (eller motsvarande utländsk organisation).
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska medtagas 
till dragtävlingen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

Ni som har vandringspriserna till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa!!
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KALLELSE 

SPHK:s rasklubb för samojed kallar till årsmöte 
lördagen den 7/2-2009 kl. 16.00

Plats: Furudal. 

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. 

Motioner skall vara styrelsens sekreterare: 
Linda Almquist Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping 

tillhanda senast 10/1-2009.

 
Det var en av de där vackra förmiddagarna i somras. Jag var i jordgubbslandet och 
plockade bär och rensade lite ogräs. Två av hundarna var ute och tog igen sig på 
gräset. Det var Hassel och lilla tiken Bomull. De brukar aldrig rymma när grinden är 
stängd och gärdesgården lagad. Men när jag skulle gå in för att dricka lite kaffe så 
fanns inte Bomull kvar. Jag tänkte att det nog var så att hon gått en liten promenad 
utanför gärdesgården och snart var tillbaka. Hon gör så ibland den lilla sötisen. Hassel 
låg där så lugnt konstigt nog.

Efter några timmar började vi bli oroliga. Ingmar körde runt i skogen på alla skogs-
bilvägar och jag gick på gården och ropade hennes namn. Ingen liten Bomull syntes 
till. Vi blev allt mer oroliga. På kvällskvisten tyckte vi oss höra ett dämpat skall från 
Vitbergsvägen uppe i skogen. Nog var det Bomulls skall. Ingmar tog en långpromenad 
och jag låg hemma på soffan och grät. Han kom tillbaka utan lilla söta tiken och sa att 
han däruppe hört skall nerifrån byn. Kanske var det ett eko från byn vi hört. Kanske 
var det Hamrens hundar som var igång och skällde. Jag ringde till polisen för att höra 
om någon sett till en liten vit underbar samojedtik. Nähä.

Var fanns den lilla älskade vännen? Hade hon blivit riven av en björn eller ett lo?? 
Hade hon sprungit en mil ner till järnvägen, och blivit överkörd av tåget, precis som 
grannens hund för något år sen. Vi gick och la oss mycket sorgsna till mods. Klockan 
ett på natten hörde Ingmar ett dämpat skall utifrån. Han steg upp och tog en timmes 
skogspromenad ovanför huset. Det blev alldeles tyst. Någon hund syntes inte till och 
inget mera skall hördes.

Klockan sex vaknade jag av att något som lät som Bomulls skall ljöd genom vädrings-
luckan i sovrumsfönstret. Jag smög ut på gården och hörde ett misstänkt gläfsande 
som verkade vara mycket nära. Jag tassade runt vår vedbod och då fick jag syn på 
henne. Framtassarna och en liten nos och två svarta förtvivlade ögon stack fram under 
vebodsgolvet.

Hon hade krupit in under vedboden förmodligen i jakt på någon liten mus och inte 
kunnat ta sig ut igen. När hon försökt gräva hade hon bara fastnat ännu mer. Hjärtat 
tog ett skutt i bröstet och jag rusade in till Ingmar: ”Hon lever, hon lever! Jag har 
hittat henne! Hon ligger under vebon!” Jag blev alldeles konfys och hämtade vatten 
i köket och sprang ut för att ge henne. Ingmar tog en spade och grävde försiktigt så 
att hon kunde komma loss.

Lilla älskade söta hunden var så lycklig och studsade på bakbenen och bet mig lite löst 
i näsan som bara hon kan. Jag lovade henne på rak arm att nu ska du få bli mamma. 
Vi får väl se när det kan bli då. Såna löften kan man inte bryta! Det som är helt säkert 
är att nu när jag vet hur det känns att sakna henne så kommer jag att skämma bort 
henne ännu mer. Om det nu går!

Britta Sethson, KassjöSamojeden Great Tundrans Ajesha ”Isa” Foto: Malin Hedlund
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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
När du sitter och läser detta, så har hösten förhoppningsvis börjat, så vi på allvar kan 
komma ut och kör lite hundar. Aktivitetsnivån med hundarna bör höjas lite nu när 
temperaturen börjar falla lite grann. 

Redan nu i slutet av september (26-28/9) börjar säsongen med Björnrundan – en 
träningshelg -  i Nornäs. Redan helgen därpå (4-5/10) har vi årets sista Fjällvandring 
uppe i Jämtlandsfjällen. Som ett försök i år så har vi lagt Rasträffen och Malamute 
Specialen i samband – och hoppas att se flera deltagare, speciellt på rasträffen! Ut-
ställningen brukar vara välbesökt, så varför inte komma en dag tidigare och delta på 
rasträffen också?! 

Det är viktigt att ni kommer på rasträffen där rasen som helhet diskuteras; hälsa, avel, 
dragvilja, utvecklingen av rasen etc. – och i år är det speciellt viktigt eftersom vi har 
en remiss med nya meriterings – och certifikats regler att diskutera i rasklubben samt 
ett RAS och ett raskompendium som måste uppdateras inför SPHK:s domarkonferens 
2010. Här har vi en chans att påverka domarkåren. 

Som något nytt i år har vi en ”Nybörjar/tränings helg” i mitten på november i Nornäs. 
Denna helg är tänkt som en introduktion till draghundssporten – inga förkunskaper 
krävs, så vi hoppas att alla nya ser detta som ett intressant arrangemang och ett bra 
tillfälle att komma igång.  

Tävlingssäsongen dras i gång på allvar med Snöträff i Nornäs i Trettondags helgen 
(3-4/1-2009). Årets första meriteringstillfälle kommer att erbjudas i Nornäs denna 
helg – både polarhundstest A (1 mil) och Polarhundsprov 1 (2x3 mil). Helgen vecka 5 
(30/1-1/2-2009) går Polarhundsmästerskapet i Åsarna. Två veckor efter går Shamdra-
get (14-15/2-2009) av stapeln i Nornäs - och direkt härpå påbörjas Malamute veckan 
(15-22/2-2009) med en massa roliga aktiviteter under dagarna och lite föreläsningar 
på kvällarna eller trevlig samvaro och mycket hundprat.  

Alla annonser till dessa arrangemang finns i förra samt detta nummer av Polarhun-
den samt på klubbens hemsida: www.malamuteklubben.se. Om du/ni inte redan har 
anmält så se till att anmäla er så fort som möjligt! I det stora hela har jag här listat de 
flesta av den kommande säsongs tävlingar och meriteringstillfällen, så se till redan nu 
att börja att söka ledigt, leta barnvakt, få spikat fast alla datum i kalendern så ni inte 
kommer att dubbelboka er och inte minst TRÄNA HUNDARNA. 

När första säsongen drar igång kommer mer tävlingar troligen att utlysas, men det är 
alltid bra att ha lite framförhållning och lite mål för säsongen. Det höjer motivationen 
om ni sätter lite mål inför säsongen! 

Till säsongen 2008/2009 kommer en ny meriterings blankett/spannöversikt att intro-
duceras. Läggs ut på hemsidan så snart vi får den slutgiltiga från SPHK:s tävlings-
sekreterare – så släng redan nu alla gamla blanketter – dom blir inte accepterade på 
någon av framtidens tävlingar och meriteringar.

Jag vill igen påminna om att alla uppfödare som skriver på eller har skrivit på rasklub-
bens uppfödarkodex och uppfyller kraven får gratis stå med på klubbens hemsida 
under länken ”Uppfödare” – alla andra ska betala för att få stå med under ”länkar”. 
Om inte ni har skickat in kodexen till rasklubbens sekreterare så se till att få det gjort 
så fort som möjligt. Uppfödarsidan rensas snart!

Efter beslut på årsmötet i Särna 2008 så koras endast ”Årets Malamute” och ”Årets 
Rookie” om vi får in minst 3 nominerade kandidater innan medlemsmötet i samband 
med Malamute Specialen, så se till att skicka in till någon i styrelsen så fort som 
möjligt.

Jag vill uppmana att ni börjar att fundera lite på den remiss som ligger ute nu gällande 
nya meriterings- och certifikats regler – på hemsidan finns en ”låda” med kommentarer 
för vidare debatt. Samtidig ska vi prova att få detta diskuterat när vi samlas på träffen, 
tävlingar etc. nu under hösten – protokollför gärna diskussionen från dessa träffar och 
skicka till rasklubbens sekreterare. Denna debatt är viktig och kommer att vara en 
punkt på dagordningen både på rasträffen och på medlemsmötet på Malamute Spe-
cialen samt på årsmötet 2009, så se till att vara väl insatt i remissen och var inte rädd 
för att komma med era åsikter på hemsidan och på möten. Remiss debatten ska föras 
i rasklubbarna, så har ni som medlemmar åsikter så kontakta någon av oss i styrelsen 
eller kom på våra träffar och var aktiva i debatten. Hoppas vi syns på alla klubbens 
aktiviteter nu under hösten – och att ni är redo för lite debatt runt remissen!

Karina Andreasen, ordförande

Fjäll/klövje tur 4-5 oktober i Jämtlandsfjällen

Kontakt personer:

Karina Andreasen 0647-104 60,   073-063 80 99,   nighttrail@nighttrail.com 
Malin Aspaas  0643-501 10,   076-116 52 98,   malinaspaas@nordicsleddogs.se

Alla är välkommna!
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Hej alla malamutevänner!
Här kommer det lite nya resultat på hälsoundersökta hundar under juni och juli. 
Årskullen födda 2005 har fortfarande mycket bra HD-resultat, av dom som hittills 
är röntgade har bara 5.6% HD. Tyvärr följer inte hundarna födda 2006 längre 
efter utan där ligger just nu andelen HD på 21.7%. 
Andelen röntgade ligger på 35% både för 2005 och 2006 så det finns fortfarande 

många hundar som inte är undersökta.
När det gäller ögonundersökningarna ligger dom fortfarande långt efter. Av 2005 

och 2006 års hundar är bara 22% respektive 23% undersökta och det fortsätter 
att dyka upp hundar med ärftliga ögonsjukdomar. 
För rasens skull är det av största vikt att så många som möjligt blir ögonlysta för 

att vi ska kunna få lite klarhet i utbredningen av bl.a. katarakt.
Vi har nu gjort klar den nya hanhundslistan och behöver er hjälp för att få den 

till ett fungerande hjälpmedel i den framtida aveln. Det är bra om så många olika 
hanhundar som möjligt används i avel för att bredda vår avelsbas. Så ett upprop 
till alla er som har en hanhund som uppfyller våra hälsokrav - skicka in uppgifter 
till oss i avelsrådet så att listan blir den tillgång för rasen som den är menad att 
vara.
Hoppas verkligen att få träffa så många av er som möjligt på vår rasträff under 

Allhelgonahelgen där många viktiga frågor kommer att diskuteras.

Åsa Karlsson, avelsrådet

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos ED
S57750/2006 Tämjantorpets Seven Oaks 2006-08-29 HD grad A artros ua (0)
S59257/2006 Night Trail Magical Mystery Trip 2006-09-21 HD grad A artros ua (0)
S59847/2004 Arctic Trail's Quixot 2004-08-10 artros ua (0)
S57968/2006 Cahppes Blaze Tracey 2006-08-15 HD grad A artros ua (0)
S17008/2007 Yukon Trail Zigge 2007-01-24 HD grad A artros ua (0)
S37411/2007 Shannuq's Magnificent Mixi 2007-04-21 HD grad A artros ua (0)
S64078/2004 Arctic Trail's Remember 2004-10-09 HD grad A artros ua (0)
S43402/2006 Järnviljan's Gemini 2006-06-09 HD grad A artros ua (0)
S43399/2006 Järnviljan's Aquila 2006-06-09 HD grad B artros ua (0)
S10745/2007 Arctic Trail's Yetkin Storm 2006-12-10 HD grad C artros ua (0)
S45628/2006 Arctic Trail's Xenon 2006-06-01 HD grad C artros ua (0)
S43396/2006 Järnviljan's Ursa-Major 2006-06-09 HD grad C artros, lindig utbredning
S17590/2007 Cahppes Chitina 2007-01-17 HD grad D artros, lindig utbredning

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos
S64075/2004 Arctic Trail's Reservoir Dog 2004-10-09 Öga ua
S17591/2007 Cahppes Chilkat 2007-01-17 Öga ua
S52931/2001 Napipa Nutaq 2001-09-07 Öga ua
S52935/2001 Napipa Najaq 2001-09-07 Öga ua
S17592/2007 Cahppes Chakachatna 2007-01-17 Öga ua
S48911/2004 Silent Ridge Canadian-Candy 2004-06-25 Öga ua
S17587/2007 Cahppes Chikuminuk 2007-01-17 Öga ua
S17590/2007 Cahppes Chitina 2007-01-17 Öga ua
S57750/2006 Tämjantorpets Seven Oaks 2006-08-29 katarakt BP 

NYBÖRJARTRÄFF / TRÄNINGSHELG I NORNÄS
15 -16 november 2008

Denna helg är tänkt som en introduktion till draghundssporten!  
Fokus kommer under helgen att ligga på praktisk dragträning, anspänning, regelverk, 
säkerhet etc – eller vilka frågor ni kan ha. 

Banor finns i olika distanser – i mitten av november i Nornäs kan det fortfarande 
vara barmark, men har vi tur så kanske det kan bli turer på släde eller skidor. Alla 
typer av utrustning kommer att finns på plats för utlåning. Självklart kommer ni att 
träffa kunnigt hundfolk med en bra tävlings- och hundvana på plats för att berätta 
och hjälpa dig/er till rätta på bästa sätt. Har du/ni själv utrustning är det bra att ta 
med den – om vi blir många så kanske vår utlånings utrustning inte räcker till. 

Detta är ingen tävling eller prov, men en träningshelg där alla är välkomna oavsett 
ras och erfarenhet. Missa inte denna chans för att komma riktigt i gång med 
draghundssporten och träningen för dina hundar och dig själv. 

Boende finns på vandrarhemmet i Nornäs för 150:-/person och natt om man är 
medlem i SPHK (200:-/person och natt för övriga) och bokas på tel: 0251-600 35.  
Dusch och bastu finns i Nornäs bystuga. Om intresset finns kan vi laga mat 
gemensamt till självhushållskostnad. Anmäl ditt intresse för gemensam mat i 
samband med din anmälan till arrangemanget. 

Anmälan kan göras till Karina Andreasen på tele: 0647-104 60 alt. 073-063 80 99, 
e-post: nighttrail@nighttrail.com. Klubben förbehåller sig rätten att ställa in träffen 
om det blir för få deltagare.

Anmälnings avgift: 100:-/person - Anmälan senast den 5/11-2008

Välkomna till en trevlig träningshelg i Nornäs!
SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute
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Björnrundan i Nornäs 2008

Välkommen till en träningshelg för alla de polara raserna 26-28/9 2008. Rundan 
som vi tänkt köra är 3 mil på fina grusvägar i lätt kuperad terräng, med två 
obligatoriska checkpoints: Nalle Puh och Hälge, båda belägna vid vatten och 
timmerhus. För de som inte önskar köra hela sträckan så är även detta möjligt.

PM
Övernattning fredag till lördag på naturcamping i Nornäs eller på vandrar-hemmet. 
Vandrarhemmet kostar 150:-/person och natt för de som är medlemmar i SPHK eller 
liknande hundklubb (200:- för övriga) och bokas på telefon: 0251-600 35 mellan 
kl. 11-17. Avfärd från Nornäs bystuga på lördagen klockan 09.00 till starten för 
rundan. Övernattning från lördag till söndag sker i Gryvlan (Gryvelå reservatet) 
som är en restaurering av skogshuggarnas boende från början av 1900-talet. Det 
finns plats för 40 personer och ett 20 tal hästar (eller polarhundar). Det finns även 
en kolarkoja och en flottarkoja som går att övernatta i. Det är ca 2 mil mellan 
Nornäs och Gryvlan. 

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

Anmälningsavgift: 75:-/person, som betalas på plats. Anmälan senast den 19/9 till 
Inge 0738-00 22 12.

Vi hälsar alla välkomna till Björnrundan 2008!

Snöträff i Nornäs 3-4 januari 2009

Banor: 2x30 km och 2x10 km med möjlighet att köra dragprov

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

Boende: Vandrarhemmet i Nornäs 150:-/person och natt om man är medlem i 
SPHK (200:-/pers. för övriga) och bokas på tele: 0251-600 35. Dusch och bastu 
finns i Nornäs bystuga. 

Anmälan till Inge Eklund på tele: 0738-00 22 12, 0301-212 23 alt Ninni Hjortvall 
på tele: 0702-27 28 56 alt 0251-601 20, ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se senast 
den 23/12-2008

Startavgift: 175:-/spann

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

Inbjudan till 

Malamuteveckan, Rasmästerskap (KM) 
och Årsmöte 2009  

Datum: 15 – 22 februari 2009 

Platsen är inte bestämt till 100 % än och därför är inte heller priset fastlagt. Detta 
medför också att programmet inte är helt spikat, men vi kan redan nu lova att det  
kommer att finnas intressanta aktiviteter båda för nybörjare och mer erfaret 
hundfolk. Alla fyra polar raserna är välkommen! 
Mer information kommer i nästa ”Polarhunden” och på klubbens hemsida inom 
kort. Kolla hemsidan löpande! www.malamuteklubben.se – Börja redan nu att söka 
ledigt om inte du/ni har sportlov vecka 8.

Missa inte Malamuteveckan 2009!

Rasmästerskapet (KM) körs fredag och lördag – 20 till 21 Februari 2009. 

SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute kommer att ha sitt årsmöte 
lördagen den 21/2-2009 (efter sista målgång på rasmästerskapet)

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen till handa senast 3 veckor 
innan årsmötet (senast 31/1-2009 till klubbens sekreterare)
Alla frågor gällande Malamuteveckan, rasmästerskapet eller årsmötet - kontakta: 
Karina Andreasen – tel: 0647-104 60, mobil: 073-063 80 99, eller e-post: nighttrail@
nighttrail.com

Hjärtligt Välkommen! 
SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute

Resultat i CK Karlssons utmaning!
1:A  CK Karlsson 396 poäng = Annika Carlsson, Ingela (Karlsson) Hedberg.
2:A  A-Stars 383,5 poäng = Jörgen Sandqvsit, Patrik Hedberg.
3:A  Tobini 285 poäng = Ninni Hjortvall, Tobias Mårtensson
4:A  Old and Bold 172 poäng = Peter (Petter) Petersson, Inge Eklund
5:A  Lost and Lonely 151,5 poäng = Patrik Skarped, Roger Sikström
6:A  Gå påarna 149 poäng = Linda Olsson, Ulrika Öhman

Det var inte bara pallplatser som genererade i poäng utan många av poängen blev för 
man deltagit i många tävlingar och även samtidigt som sin partner.
Eftersom inga startavgifter har kommit in så skippar vi det i år, utan vi bjuder på 
vinsten eftersom det är en kul grej.

Men…. vi ser fram emot ny utmaning nästa år. / Ingela och Annika
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SHAM-draget
14-15 februari 2009 i Nornäs, Dalarna

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

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

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

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

Boende alternativ 1: I privata stugor där priset är beroende på antal bäddar alt. 8 
bäddar i vandrarhemmet i Nornäs för 150: -/dygn och person om man är medlem 
i SPHK och bokas på tele 0251-600 35. Boende alternativ 2: På hårt underlag i 
Nornäs bystuga eller i Nornäs skolan 85: -/dygn och person. Extra madrasser går 
att hyra för 25: -/dygn, bokas hos Ninni på nedanstående telefonnummer eller via 
e-post. Dusch och bastu finns att tillgå i Nornäs bystuga.

Anmälan och information om tävlingen sker hos respektive rasklubb.
För AM-klubben/grönlandshundar/samojed: Ninni Hjortvall på 0702-272856 alt 
0251-60120, ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se
För huskyklubben: Birgitta Mjöberg, 0251-123 36 alt 0703-85 96 50

Sista anmälnings och betalningsdag: söndagen den 23 januari 2009. Betalning sker 
till respektive rasklubb på följande postgiro: 
AM-klubben: 69 79 25 – 6   SH-klubben: 38 70 52 – 4

Malamuter och grönlandshundar har möjlighet att ta dragprov 2x3 mil, vid minst  
3 startande. Möjlighet för dragmeritering för Siberian husky i slädhundstil, senior-
klasserna, vid minst 3 startande. Observera att årets SHAM-drag är Siberian 
huskyklubbens rasmästerskap!

Rasklubben för Siberian husky & 
Alaskan malamute hälsar er välkomna till en trevlig hundkörarhelg!

Sommarträning i Blekinge med Annemonens Husky`s Symfoni och Eskimoski Domek Kleo, i kanoten 
Linnéa Antonsson Foto: David Erman

Matte Ida och malamutetiken Silent Ridge Divine in Snow ute på klövjetur.

 Foto: Thommy Åkesson
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Hej ALLA!

Nu är det dax på riktigt! När detta nummer läses är vi förhoppningsvis i full gång 
med träning och tävling.

Västra har haft sin höstträff som i år krockade med SH’s specialutställning, skall inte 
upprepas. Vi har haft oflyt i år i distriktet pga. olika omständigheter men vi tar nya 
tag. SPHK’s arbetshelg årligen återkommande i augusti hade västra distriktet nöjet 
att få arrangera, vi valde en Herrgårdsmiljö som jag tror uppskattades, vi var i Sim-
matorp och hade också tur med vädret. Arbetshelgen är matnyttig på många sätt och 
jag tänker arbeta för att driva på och få igenom olika förslag som kommer fram. 

Västra har sin arbetshelg i oktober v.41, det är ju märkt i almanackan som jag utgår 
ifrån att Ni har. Där kommer jag att informera och redogöra om vad som kommit 
fram under SPHKs arbetshelg med hjälp av Mats Eliasson, vår ungdomsansvarige, 
som var med och informerade och entusiasmerade andra då det gäller ungdomsbiten 
gällande idéer och funderingar. Vi återkommer i sak, förhoppningsvis har västra också 
hållit en gröna kortet kurs som utfallit väl.

Glöm inte reflexvästarna nu!!!
och kom ihåg det är såå sant att:

Ingen kan allt
Alla kan något 

och
TILLSAMMANS kan vi mycket

Vi ses o höres //Marie

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

Välkommen till Polardistans 2009!

SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 9 -14 MARS 2009

POLARDISTANS 160 km - POLARDISTANS 300 km 

Välkommen till en distanstävling över 160 eller 300 km i vänlig fjällterräng, myr och storslagen 
skogsmark. Start och mål på Särna Camping. Tävlingen är öppen för registrerade polarhundar. 
Alla deltagare skall medföra mat och utrustning för sig själva och sina hundar. Hjälp utifrån får ej 
tagas. Tävlingen går på markerade leder. Bansträckning: Terrängen runt Särna. OBS! Första start sker 
på måndagen den 9 mars.

Distanser och klasser:
POLARDISTANS 160 KM POLARDISTANS 300 KM 
Pulkastil
(1-4 hundar) 

Pulkastil
(1-4 hundar) 

Slädhund 6-spann A 
(4-6 hundar)

Slädhund 8-spann A 
(5-8 hundar) 

Slädhund 6-spann B 
(4-6 hundar) 

Slädhund 8-spann B 
(5-8 hundar) 
Slädhund 12-spann A 
(8-12 hundar) 

Startavgift:
Vid betalning senast 160 km 300 km

2008-11-30 1 700 sek 2 600 sek 
2008-12-31 2 000 sek 2 900 sek 
2009-02-17 2 500 sek 3 300 sek 

Startavgiften inkluderar karta, avgift för dragmeritering, startfrukost samt bankett fredagen den 13/3. 
Startavgift sätts in på: 
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Andreas Larsson, Bandvägen 5, 460 20 Sjuntorp 
IBAN NO: SE5880000836839843366932 

Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Om du har problem med betalning eller 
anmälan, skicka ett mail till 95larsson@gmail.com.
Utrustningslista och övriga upplysningar skickas till deltagarna efter anmälan. Arrangörerna 
förbehåller sig rätten att inställa tävlingen vid för få anmälda deltagare. 

Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.

Det går även bra att kontakta SPHK Västras ordförande Marie Saul tfn: 0522-65 00 15, e-post: 
musch@spray.se eller kassör Andreas Larsson, tfn: 0520-444340,0709-749639 e-post: 
95larsson@gmail.com.

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS
Den naturliga utmaningen
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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

Ordförandespalt
I det här numret hade vi tänkt oss ett fylligt reportage från vår barmarksträff i 
Kärringforsen i Dalarna första helgen i september. Men det var dålig tajming med 
manusstoppet så vi får återkomma med det i nästa nummer. När jag skriver det här 
återstår det fortfarande en vecka till träffen. Jag vågar ändå gissa att en fråga som 
kommer att ägnas mycket diskussioner är förslaget till nya meriteringsregler.

På träffen ska medlemsmötet fatta beslut om hur vi ska arbeta fram vårt remissvar 
som ska lämnas våren 2009. Just nu funderar vi i de här banorna: Grupparbete och 
diskussioner vid träffen i Kärringforsen, öppna hemsidan för inlägg och debatt, 
sammanfattning och analys av styrelsen vid en arbetshelg under senhösten, utformning 
av ett förslag till remissvar som läggs ut på hemsidan och slutligt beslut på årsmötet i 
januari (v.3) 2009. Följ vad som händer på hemsidan. Medlemsmötet i Kärringforsen 
kan ju komma med andra idéer om hanteringen.

Även den här gången håller vi årsmöte i Nederhögen i sydvästra Jämtland. Vi hoppas 
att vi ska klara av att uppfylla förra årsmötets uppdrag att i anslutning till årsmötet 
genomföra ett dragprov på 2 x 30 kilometer. Trots att det sett riktigt mörkt ut så verkar 
det just nu som att det ska gå att överbrygga alla problem med skotrar, bensinkostnader, 
personal med mera.

Hösten har kommit vilket också innebär att vintern är nära. Det är nu du och dina 
hundar genom klok träning lägger grunden för att vintern ska bli glädjefylld. Tänk 
på att både du och hundarna inte är maskiner utan levande varelser. Att slaviskt följa 
ett tufft träningsschema kan bryta ner mer än vad det bygger upp. Men se ändå till 
att ni i någon form kommer ut regelbundet även om vädret mer pekar på myspys 
framför brasan. Hälsar er vice ordförande som inte har haft denna möjlighet under 
sommaren.

Åke Wedin

Styrelsemöte maj 2008

Ett axplock ur besluten:

Malin Aspaas utsågs till materialförvaltare.• 

Sofia Christensen utsågs till representant i SPHKs arbetsgrupp för etikfrågor.• 

Statistik över valpkullar och HD-röntgen ska redovisas i Polarhunden en gång  • 
per år.

Förslaget om att gå ut med ett rekommenderat försäljningspris för valpar avslogs.• 

Den framtagna fadderlistan godkändes och läggs ut på hemsidan.• 

Vi ska utreda förutsättningarna för att bilda en spårgrupp som kan ta huvudansvaret • 
för i första hand våra aktiviteter i Nederhögen.

Årsmöte och grönlandslöp genomförs vecka 3, 2009.• 

Vi är nästan 110 medlemmar vilket är mer än de närmast föregående åren. Delvis • 
beror det på att styrelsen sett till att registreringen hos SKK är riktig. Det har varit 
grönlandshundägare som inte varit registrerade på någon ras alls eller på fel ras.

Åke Wedin

Unna och Malin samt Rebecka med sina alaskan malamuter på fjälltur i augusti
 Foto: Malin Aspaas
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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
Nu är det redan september när jag skriver detta. Hela augusti har vi bara haft en dag 
utan regn. Förhoppningsvis kommer hösten att vara bättre med lagom kalla dagar 
som gör det möjligt att träna hundarna. 

Gävle Dala har haft 6 ungdomar på rikslägret för ungdomar i Idre. Nytt för i år är att 
Draghundsportförbundet har lånat ut kick bikes till de klubbar och distrikt som hade 
ungdomar på lägret. Distriktet kommer sedan få dessa kick bikes under förutsättning 
att klubben har minst 2 deltagare vid RM i barmark som kommer att vara i oktober 
i Falun. Just nu finns det en kick bike i Älvdalen och en i Dala Husby. Dessa kommer 
alltså vara klubbens egna efter RM:et och styrelsen kommer senare under hösten 
besluta hur de ska kunna lånas ut till övriga intresserade medlemmar. 

Redan nu är intresset väldigt stort och ett flertal som jag pratat med har köpt eller 
kommer att köpa egna. Detta gör det möjligt för fler människor som kanske bara har 
en eller ett par hundar att komma ut och dra och kanske senare tävla.

Hoppas alla får en bra höst  
/ Per

Kärringforsen
Gävle Dala fick på årsmötet en förfrågan om vi inte kunde göra någon typ av 
medlemsträff där både gammal och ny medlem kunde komma och träffas, både med 
och utan hund. Vi i styrelsen hade funderat fram lite hur en sådan träff kunde vara 
och vi var nog alla lite nervösa om det skulle locka våra medlemmar att komma. 

Vi fick hjälp på vägen genom att det var fint väder och att Kärringforsen är ett helt 
underbart ställe att vara på. Här finns plats för mycket olika aktiviteter och stor plats 
för hundar, tält, husvagnar osv. 

Vi hade många gamla och nya medlemmar som kom vilket gjorde det till en mycket 
lyckad sammankomst, alla 4 raserna var också representerade. 

Under lördagen hade vi en skojtävling i 4 olika grenar. Den första grenen var en 
utställning sedan en ledarhundstävling i skoglig miljö, den tredje delen var 100 meters 
sprint med lös hund och den fjärde delen var weight pull. 

Ledarhundstävlingen i skoglig miljö med kick bike var det många som trodde de 
skulle få svårigheter med men alla klarade att köra kick biken och hundarna klarade 
alla höger och vänster kurvorna. 

100 meters sprint gick ut på att husse eller matte springer ifrån sin hund som en 
funktionär håller i. Ivrigt ropande på sin hund springer husse/matte mot målet efter 
ca 75 meter så släpps hunden och kommer som en kanon efter husse/matte och bägge 
springer sedan in i mål. Många trodde inte att sina hundar kunde vara lösa utan att 
de skulle springa bort men alla kom i mål och inga incidenter hände. 

Den 4 delen skulle vara weight pullen och som hjälp hade vi en släde men det visade 
sig att endast släden tom utan vikt i var för tungt för de flesta hundarna.

På kvällen hade vi sedan en liten prisutdelning till de Gävle Dala åkare som fullfölj 
VM i Åsarna. De åkare som var där fick ett 4-spann i trä som minne av VM. 

På kvällen blev det en trevlig stund 
kring elden innan veden tog slut och det 
var dags att gå till sängs. 

Under söndagen hade vi en liten barmarks-
tävling, man åkte heat 1 åt ena hållet och  
heat 2 åt motsatta hållet. De bägge tiderna  
jämfördes och det ekipage med minst diffe- 
rance mellan heaten vann. Här segrade 
Freddie Åkerlind med endast 7 sekunders 
skillnad mellan heaten. Under bägge 
dagarna hade vi också en liten loppis 
av draghundsprylar där både linor, selar 
o.dyl. bytte ägare.

Efter det var träffen slut med alla var 
överens om att det blir en ny nästa år.

/Per
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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

Hösten närmar sig med svalare väder och efterlängtad träningsuppstart! 

Specialutställningen i Bjursås har återigen lockat ett stort startfält. Styrelsen plane-
rar att i framtiden ha en tvådelad utställning så att det blir samma domare som får 
döma alla hundar. Nu är det bara att hoppas att vinterns aktiviteter lockar minst lika 
många deltagare! 

Meriterande tävlingar blir nedre norras KM i Lillholmsjö, SHAM-draget Nornäs-til-
lika rasmästerskap, polarhundmästerskapen Åsarna samt SM i Gafsele 6-8februari. 
För långdistans så blir det Femundlöpet, Polardistans samt Amundsen race som blir 
meriterande. 

Nog om det och över till mer ”allvarliga” saker, förhoppningsvis är det positiva ny-
heter att registreringssiffrorna för Siberian husky är på väg att nå ”all time high”. Det 
är många nya huskyägare runt om i landet och för att få in dem i klubbgemenskapen 
så planeras det för både höstträff i Noppikoski och för en vårträff i Boxholm. Ta 
chansen, träffa nya människor och få nya ideér! Mer info kommer på hemsidan.

Malin Sundin. Sekreterare

Resultat:
Siberian Husky: Vox Celesta´s Blond, ”Baby”
7 juni: Hopp klass 2 i Frövi, placering 2 och pinne
19 juli: Hopp klass 2 i Skellefteå, placering 1 och pinne
Totalt nio nollade lopp under sommaren, varav sex inom referenstiden!

-marlene karlsson

Foto: 
Linda Harrysson

Siberian huskys och samojeder busar fritt tillsammans vid vattenkanten en sommardag.

 Foto: Tarja Pyykkö
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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 polarhundsvänner!

Hoppas ni har haft en bra sommar! Vädret har det väl varit lite si och så med hos 
oss; har det inte varit regn i mängder så har vi haft en stekande het sol. Men det 
har nog varit mest av den våta varan i år skulle jag tippa på. Sommarens bestyr 
för oss slädhundsägare har varit de vanliga; polarhundspälsar badas och kammas, 
hundgårdar repas och slädar förbereds för vintern. Tidigare år har vi tagit tillvara på 
den ull som kommit av allt borstande och tillverkat både sockor och vantar av det. 
Det blir de varmaste plagg som finns kan jag lova!

Kanske har du haft en valpkull i sommar? Du vet väl om att du kan ge dina 
valpköpare två nummer av Polarhunden i gåva? 

Medlemmarna har varit aktiva med sina hundar under sommaren; det har bl.a. 
varit utställningar, lydnad och agility. Det är roligt att se att våra polarhundar visar 
framfötterna inom många olika områden. 

En av våra hundar i distriktet vill jag nämna speciellt: siberian husky FINJV-05 
INTUCH JEUW-06 NORDJV-05 NUCH SV-07 Wolfmark Double-O-Seven (äg. 
Mats Lyngmark) som för närvarande ligger på 13:e plats på listan över Årets Hund 
i Sverige! Årets Hund koras av Svenska Kennelklubben och tävlingen omfattar alla 
raser!

Vår egen tävling om övre norras vinstrikaste polarhund finns ständigt uppdaterad och 
aktuell på vår hemsida. Där finns också resultat från distriktets mycket uppskattade 
inofficiella sommarutställning som ägde rum i augusti, mer om den kan du läsa på 
annan plats i tidningen.

Till hösten planeras olika aktiviteter, bl.a. en spårkurs med utbildning i massage/
stretching i Kiruna och senare dragträffar i både Arvidsjaur och Piteå. Besök hemsidan 
för att få den senaste informationen om allt nytt som händer hos oss. Vi ser gärna nya 
och ”nygamla” medlemmar på våra träffar! Alla är välkomna, vare sig man har en 
hund eller flera. Kom på våra träffar och träffa likasinnade och låt din hund umgås 
med andra polarhundar! 

Det är också dags att börja tänka på tävlingslicensen för kommande år.

Så här gör du: Den 30/6 löpte tiden ut för förra årets säsong. Ny licensperiod är 
080701-090630.
Du skall nu betala in 100 kronor till SPHK Övre Norra på BG: 5458-1111
På talongen alt. i ifyllnadsfälten (om du betalar in via internet) SKALL du ange följande:  
namn, personnummer, adress, tfn nr och e-post & om du har "Gröna kortet”.
Skulle du mot förmodan inte få plats med detta i fälten så skall du fylla i ditt person-
nummer och telefonnummer och sedan ta kontakt med Johanna Adolfson i Övre 
Norras styrelse (jojsan@telia.com).
Ni som redan har ett FID-nr - det räcker att ni skriver det och ert namn. Från det 
att vi rapporterat det vidare till SDSF (Svenska Draghund Sport Förbundet) så är det 
giltigt. Tyvärr så skickas det inte ut något inplastat kort som tidigare, men man skall 
kunna hitta sig själv i listan på deras hemsida under fliken ”tävlingar/FID nr”
Vi skickar in licensanmälningar kontinuerligt vartefter de kommer in! I din licens har 
du även ett försäkringsskydd via Folksam! 
För er som inte har en mailadress så går det givetvis lika bra att skicka ett vanligt brev 
med uppgifterna till: Johanna Adolfson, Vinsavägen 16, 980 10 Vittangi.

Sommaren är kort här hos oss och när jag nu sitter och skriver detta har löven börjat 
gulna och hösten smyger sakta på med sina mörka kvällar. Fortare än vi anar är snön 
här och en ny aktiv dragsäsong kan börja!

Minnes-skulptur över Leonhard Seppala. 
Skulpturen finns i Junosuando (övre norras 
distrikt) mellan Kiruna och Pajala. 

Foto: Anna Kuru 

48   Polarhunden 4/2008 Polarhunden 4/2008   49



BIR Siberian Husky Nymånens Flinga 
Ägare: Fredrik Landström.

Till höger: 
BIS 4 Alaskan Malamute Mackinaw Kid Curry 
Ägare: Anna Sandström Kalix.

Best In Show Samojeden FINUCH NUCH LP1 
LP2 Acegim’s Jewelice Janara Ägare: Elina 
Wanhatalo Övertorneå

Utställningen på Örnäset, Luleå har börjat
SPHK ÖN´s inofficiell utställning för alla raser

Söndagen den 10 augusti var det dags för andra året i rad som SPHK ÖN ordna 
en inofficiell utställning i Luleå på Örnäset. Fast det var första gången för mig (Eva 
Nätteldal) och Elisabeth Lönndahl att anordna och se till att allt flöt.

Dagen började med soligt och fint väder med lite vind, lite vind? Domar tältet 
flög iväg för oss tre gånger som en ballong, men till slut och i sista stund fick vi den 
ordentligt på plats. Sen blev det bråttom. Utställarna strömmande in, vi hade fått in 
91 anmälningar och det var uppdelat på 38 olika raser. Även de Polara raserna var 
bra representerade 8 Alaskan Malamute, 10 samojeder och 7 Siberian husky, tyvärr 
hade vi ingen grönlandshund. 

Domare Lena Johansson blev omtyckt och vi var glada över att ha haft henne med oss 
denna dag. Vi hade två finaler en för Best in show valp och en för Best in show. BIS 
valpen blev en Chinese crested dog (powder puff) Candy Queen´s King Kool. Ägare: 
Linda Blom från Gällivare. BIS vinnaren blev Samojeden FINUCH NUCH LP1 LP2 
Acegim´s Jewelice Janara Ägare: Elina Wanhatalo från Övertorneå. 

Vi hade också Barn med hund och det var jättekul, för vi hade 14 stycken anmälda. 
Och alla var jätteduktiga. 

Under dagen hade vi också lotteridragning 
och så utsåg vi dagens charmtroll och 
dagens svansviftar, tyvärr han de gå innan 
finalen, så då skickade vi hem diplom 
till dom och det blev mycket positivt. 
Charmtrollet blev en liten Chihuahua 
långhårig valp och svansviftaren blev en 
Alaskan Malamute tik, gå gärna in på 
övre norras hemsida och se bilder, under 
utställningar.

Mycket folk var där, det märktes vid 
vår försäljning av hamburgare, korv och 
fikabord. Tur att vi hade fått så mycket 
bra hjälp, vi var mellan 9 – 12 stycken som 
fick det att fungera, från ringsekreterare, 
vaccinationskontroll till att se till att det 
fanns fika och färdiga hamburgare, för 
hungrigt folk fanns det.
Vädret höll i sig och det blev en väldigt 
trevlig och uppskattad utställning.

/Eva Nätteldal och Elisabeth Lönnberg
Barn med hund: Samojedvalpen Skullsam’s 
Baloo. Ägare: Ellen Kilpeläinen Övertorneå
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Aktiviteter 2008
Spårkurs i Kiruna
Lördagen den 27 september
Cari Rörström, utbildad instruktör och framgångsrik tävlande i bland annat drag 
och bruks håller en inspirerande kurs för oss!
Kursen börjar kl.09.00, vi träffas i KSHK’s klubbstuga (vid Arena Arctica). Dagen 
inleds med teori i bruksgrenen spår och därefter praktiska övningar i skogen. Kursen 
avslutas med information om hur man värmer upp hunden innan tävling/träning, 
samt massage och stretching för hunden!

Kostnad medlem: 200 kr, icke medlem 250 kr (icke medlemmar i mån av plats). 
Kaffe/te med smörgås ingår i priset!
Anmälan och information till: Anna Kuru, tfn. 0980-50015, 070-5129881. E-post: 
chiliways93@yahoo.se
Hjärtligt välkomna till en trevlig dag med våra polarhundar!

Barmarksträff i Piteå
Söndagen den 26 oktober
Kom och prova på att köra barmarksdrag eller bara umgås! Mer information på 
hemsidan!
 
Dragträff/utbildning/föreläsning i Auktsjaur
November
Här kommer vi att anordna en tur med våra draghundar/skidor/slädar, samt någon 
utbildning och föreläsning. Mer information kommer på hemsidan, även datumet 
kommer senare då det är beroende på snötillgången.

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

Hejsan alla medlemmar!
Vid varje nytt nummer av Polarhunden gör en av styrelsemedlemmarna en  presenta-
tion av  sig själv för Er andra medlemmar i vårat stora härliga distrikt. Idag har turen 
kommit till mig, Caroline Hoffman Jönsson, sekreterare. Jag bor i Kyrktåsjö och blir 
därmed en av de i styrelsen som bor längst norrut. Jag lever ihop med Bo Jönsson 
som även han tävlar med våra siberian husky och vi har en underbar dotter på sju 
år som har provat på en del med hundarna. Vi har idag på gården 14 siberian husky 
och 3 australien shepherd. Dom sistnämnda påminner en hel del om siberian husky 
men användes som vall och vakthund i Amerika där rasen har sitt ursprung och själv 
använder jag dem inom bruks och långa trevliga promenader i skog och mark.
 
Mitt polarhundintresse började med att jag blev förälskad i denna sport redan i början 
av åttiotalet men kom inte att utveckla mitt intresse förrän i mitten av nittiotalet då 
vi äntligen skaffade oss en underbar huskyhane vid namn Vindsnabbe´s Blues som 
kommer från Peter och Eva Mårtensson i Högland. Peter och Eva har under dessa år 
varit en stor mentor för oss bland många andra som vi har fått äran att få göra oss 
bekanta med på grund av detta härliga och underbara dragintresse. Har under mina 
år med klubben sedan 1996 arbetat inom distriktet i huvudsak med våra trevliga och 
lättsamma ungdomar som vi har. Det har för mig varit helt dunder kul och hoppas 
kunna gett dem något bra i livet. Ungdomar är mycket speciella och fantastiskt natur-
liga ihop med hundar och under mitt arbete så har jag fått uppleva många underbara 
minnen och ögonblick där hundar och ungdomar möts. Tack för dem och jag hoppas 
på flera möten nu även tillsammans med min dotter Josefin. 

Aktiviteterna i sommar
Junsele utställningen maj drog 123 hundar och var mycket populär. Domare för den 
utställning var Arvid Göransson som såg ut att trivas som fisken i vatten med sina 
siberian husky. Lennart Edfors dömde övervägande samojed  och alaskan malamute 
och ett blygsamt antal grönländare. Lennart hade med kort varsel hoppad in på grund 
av att anmälningsantalet ökade lavinartat mot slutet. Tack för det!

Yukon Trail Zigge. Här har vi under 
vår klövjetur stannat inför natten. 
Zigge vill vara säker på att han inte 
missar någon måltid.

Foto: Ida Vähäsalo
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Världsutställningen den 3-6 juli i Stockholm, World Dog Show. Härifrån vårt distrikt 
kom ett tiotal att representera på ett eller annat sätt under detta viktiga tillfälle. Några 
av våra medlemmar visade upp sina hundar och det är viktigt att synas lite överallt 
så det var mycket bra och roligt. Det var många polarhundar anmälda till denna 
tillställning. 

Fäviken Fair Game drog igång fredagen den 25 juli och höll på under tre dagar. Fäviken 
är en mässa där man presenterar olika områden som jakt, fiske, hundar och natur. Har 
du inte varit där kan det rekommenderas varmt! Vi hade en välbesökt monter under 
dessa dagar och med detta arrangemang ställde många av våra medlemmar upp på 
olika sätt men de som höll i rodret och gjorde ett toppen jobb/förarbete var Karina 
Andreasen och Rasmus Helbom som tillsammans med vår vice ordförande Pernilla 
Persson och vår ordförande Alf Hallén (som hade oturen att inte kunna delta på själva 
arrangemanget av annan anledning). Stort tack även till Wouter, Margareta, Malin, 
Lasse, Janne, Ulrika och Mats för bemanning av montern.

Riksläger arrangerades i år av Södra dalarnas draghundklubb i mitten av augusti 
i Idre fjäll. Detta gav våra ungdomar som anmält sig till lägret från Nedre Norra 
stora möjligheter att träffa kompisar och utvecklas inom draghundsporten. På lägret 
fick ungdomarna chans att prova på rullskidor, kickbike, vagn eller cykeldrag. Före-
dragen höll sig i huvudsak om hundar och sporten och man avslutade detta med en 
fjällvandring upp till Städjan. Svenska Draghundsportförbundet hade köpt in Kick-
bike som skulle lämnas till klubbar ute i Sverige där det fanns aktiva ungdomar och 
vårt distrikt har haft turen att fått låna två stycken sådana cyklar som nu skall rulla 
mellan våra aktiva yngre medlemmar för att i mitten av oktober åka ner på Riksmäs-
terskap i barrmark som kommer att arrangeras i Falun. Deltar våra ungdomar inom 
distriktet här så får vi chans att behålla dessa två kickbike och det kommer vi helt 
klart att göra. Vi arbetar på att samla våra ungdomar så att vi tillsammans kan åka 
ner till detta RM. Jag uppmanar alla ungdomar som är intresserade ta kontakt med 
vår ungdomsansvariga: Emelie Henriksson tel.073 / 03 88 321 och Kristina Wiborg 
Alhstrand tel.070/67 00 686. 

Medlemshelg i Hammerdal startade den 15 augusti med en kurs i grönt kort. Kursen 
hade dragit 30 personer som under fredagen fördjupade sina kunskaper i draghundspor-
ten. Pernilla stod som huvudansvarig av arrangemanget med god hjälp av Alf Hallen, 
Ola Olofsson och Gunilla Jonsson från Jämtlandsfjällen. Djurdoktorn i Strömsund 
ställde upp med två veterinär, Anna Waldensten och Caterin Domej. Från och med 
denna säsong blir det obligatoriskt att man skall ha ett ”körkort” för att kunna tävla 
inom drag. Något som dessa deltagare nu inte behöver bekymra sig om när de fick 
sitt gröna kort i sin hand vid kvällens slut. Grattis till alla nya gröna kortet ägare.  
 
På lördagens morgon gavs det chans att ”prova på” vagnsrace. Alldeles intill cam-
pingen i Hammerdal finns de ett mycket fint eljuspår som vi kunde använda oss av 
och det var inte bara svenskar som deltog här utan även Norge fanns representerade 

på plats för att prova att köra med vagn, cykel eller springa. Detta var något som var 
uppskattat och speciellt av våra nya medlemmar.

När vårat årliga medlemsmöte klubbades igång passade vi på att sitta runt elden och 
njuta av helgens vackra väder. Styrelsen informerade lite vad som har hänt och kom-
mer att hända. Klubbmästerskapet kommer att arrangeras vecka 2 och Lillholmsjö är 
platsen för arrangemanget, läs mera på via vår fina hemsida längre fram. 
Nedre Norras ekonomi togs upp under medlemsmötet. Något vi tyckte var viktigt att 
informera om eftersom ekonomin kommit lite ur balans efter WSA-VM. Detta enormt 
härliga VM som vi arrangerade bland annat tillsammans med Bergs kommun blev en 
dundersuccé på alla sätt men kostnadsbilden i helhet låg högre än nivån man hade 
budgeterat. Kostnaderna var baserade på tidigare års utgifter i samband med Nordic 
Open. Alla parter har tagit ut mer än normalt och sett sig kunna tjäna en slant mer 

Oscar och Ludwig med en Kick-bike som Draghundssportförbundet lånar ut.
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än tidigare. Den ekonomiska delen efter VM är inte färdig än utan man jobbar vidare 
på det och hoppas kunna lösa detta på ett bra sätt.

På söndagen avslutades helgen med en trevlig hundutställning och alla våra fyra raser 
var representerade där Marianne Holmli bedömde hundarna snabbt, effektivt och med 
öppen kritik, vilket uppskattades mycket av utställarna. Eva Widstand kunde däremot 
ta det lite lugnare när hon hade mindre antal hundar att bedöma, även hon hade öppen 
kritik i slutet av bedömningen av varje hund. Båda domarna gjorde ett fint arbete och 
när eftermiddagen närmade sig så avslutades det hela med att domarna tillsammans 
tog fram BIS-hundarna. Jag vill på styrelsens vägnar passa på att tacka Hélène Moubis 
med kompani för hennes enorma insatser för dessa två utställningar i sommar. Hon 
tillsammans med sina medarbetare har gjort ett toppen jobb! Även ett stort tack till 
Benjamin Schaap som fixade så att vi hade en ljudanläggning på plats.

Jag vill avsluta dessa rader med att se in i framtiden och den kommande säsongen... 
Nu när ni förmodligen plockat fram selarna och spänt för hundarna så vill jag till 
sist ge en blänkare om vårt ungdomsläger som åter igen kommer att arrangeras på 
Tåsjöberget där det hela började år 2000! Den 2 – 5 januari 2009 för åldersgruppen 
7 – 17 år och som vi kommer att utveckla med lite mera avancerad körning för de 
som tidigare har deltagit på våra populära ungdomsläger.

Ha en bra i höst så ses vi! Caroline

SPHK NN  – Svenska spels föreningslotteriet
Vi har inom nedre norra tagit nya krafter när det lotter. Vi höll på för några år 
sedan och sålde ett antal bingolotter i veckan och det inbringar även nu idag en 
liten blygsam summa varje år. Vi vet ju alla att bingolotto har tappat i popularitet. 
Svenska spel har nu tänkt råda bot på detta och kommit med en annan typ av 
föreningslott som är omåttlig populär. 

Priset är 40 kr/lott och så inbringar det föreningen 12 kr till klubbkassan. Det här 
har vi inom Nedre Norras styrelse hoppat på och succén har inte låtit vänta på sig, 
vi har sålt över förväntan på arrangemang och till medlemmar som valt att ställa 
upp och sälja en mindre hög lotter. Nedre Norras lottansvarig är: 

Caroline Hoffman Jönsson, Kyrktsjö 750, 830 80 Hoting
070-547 75 39, Email: carolinehoffmanjonsson@telia.com

Denna lott fungerar som en vanlig TRISS-lott men man har lagt på en ytterligare 
föreningslott för oss föreningar. Hoppas att vi kan hjälpas åt med detta nu alla nedre 
norringar. Vill Du göra ett handtag så hör av dig till Caroline, lottansvarig, eller  
om Du känner att en prenumeration skulle vara något för dig. Varje lott ger ett värdefullt  
stöd direkt till vår förening. TACK PÅ FÖRHAND FÖR JUST DIN INSATS!

Styrelsen genom Caroline Hoffman Jönsson

Sedan förslagen på de nya meriteringsreglerna publicerades i förra numret av 
Polarhunden har det varit livliga diskussioner bland polarhundsägare runt om i 
landet. Åsikterna är många och skilda, en del är för förslagen medan andra sågar 
dem helt. Polarhunden tog chansen och kollade runt bland klubbens medlemmar 
för att se vad de verkligen tycker!

För att kunna genomföra den här undersökningen på ett så rättvist sätt som möjligt 
har Polarhunden skickat ut förfrågningar till lika många medlemmar inom samtliga 
fyra rasklubbar. Responsen har sedan skilt sig avsevärt då det endast inkommit svar 
från samojed- och siberian huskyägare. Att inga ägare till alaskan malamute eller 
grönlandshund har svarat på enkäten är inget tidningen kan göra något åt, och vi 
publicerar därför de åsikter som kommit in.

De flesta är missnöjda
I det stora hela kan man säga att de flesta som Polarhunden haft kontakt med är 
missnöjda med förslagen på ett eller annat sätt. Antingen handlar det endast om enstaka 
delar eller som i andra fall där det är många punkter som ratas. På samojedsidan har 
samtliga svarande haft en negativ inställning till de nya förslagen. 
Eva Ohlsson på Lejonbols samojed kennel anser att man nu höjer ribban ytterligare, 
gör om rasen till en sprinter, stryper avelsbredden och endast främjar de som är 
dragintresserade.  
– Det står att ”En stark önskan att avel ska ske 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”. 
Vem inbillar sig att de hundar med championat-titlar är optimala avelshundar? Eftersom 
det idag inte finns så många champions som går i avel och det enligt förslaget inte 
kommer att bli någon ökning av nya champions heller, samtidigt som en hane endast 
bör ha fem kullar under sin livstid, då undrar jag hur vi ska behålla avelsbredden, 
ifrågasätter Eva.

Eva Ohlsson tycker att man ska låta samojeden förbli en allroundhund. Hon föreslår 
att man plockar ur samojeden ur SPHK och bildar en fristående rasklubb, samtidigt 
som man sänker ribban så att många fler kan göra arbetsprov eller anlagsprov. 

”Stödjer inte vanliga motionärer” 
Camilla Dehlin-Johansson på Cassamira´s kennel är också samojedägare tillsammans 
med sambon Christer, som tävlar i 4-spann sprint. I de nya förslagen ogillar Camilla 
speciellt att det inte går att meritera på sprintdistanser kortare än 2*30 km, att tiden 
”milen på timmen” försvinner och ersätts av ”milen på 50 min”. Hon tycker även 
illa om draglasten i slädhundsstil samt att vikterna där i princip är detsamma för 
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samojed, grönlandshund och alaskan malamute. Camilla anser att samojeden inte går 
att likställa med de övriga polara raserna, därför att varje ras är unik på sitt sätt.
– Jag är nöjd med våra nuvarande meriteringsregler och känner inte att förslaget skulle 
verka för att bevara samojedens ursprungliga egenskaper eller att det uppmuntrar 
vanliga ”motionärer” att vilja testa sina hundar, säger hon.

Huskyägare efterfrågar meritering i pulkastil
Flera siberian huskyägare som Polarhunden kontaktat tycker det är konstigt att det inte 
finns någon möjlighet alls för huskyn att meritera i pulkastil, som de övriga tre raserna 
kan göra. Här är det istället enbart slädhundsstil med minst fyra startande hundar som 
gäller, vilket upprör många. Anna Kuru på Chiliway’s siberian husky kennel är en av 
dem. Hon menar att det är en bråkdel av de födda valparna i landet som kommer till 
start och gissar på att merparten av dessa valpar hamnar hos ägare som inte ens har 
möjlighet att pröva hundarna enligt gällande ”prov” form, bland annat eftersom det 
krävs fler än en hund. Hon sätter ”prov” inom citationstecken, därför att hon anser 
att dagens meritering faktiskt inte är ett prov i egentlig mening, utan en tävling där de 
snabbaste spannen avgör vilka som kommer att bli meriterade eller inte.

– Jag tycker att ett prov skall vara just ett prov, öppen för ALLA individer inom rasen, 
och inte bara de få som har möjlighet att tävla i slädhundskörning med sina hundar. 
Som ”provet” ser ut idag stänger vi faktiskt ute merparten av huskyägare och vi ser 
aldrig vad dagens siberians går för! I förslaget till de nya reglerna står det att ”Det 
ska inte vara konkurrensen på tävlingsdagen i utställningsringen som gör om en CK-
hund får certifikat eller inte”. Detsamma anser jag skall gälla ett dragprov; det skall 
inte vara en tävling där de hundar som springer snabbast skall avgöra dragviljan hos 
de andra! Finns det något annat sätt, exempelvis en viss sträcka som skall klaras på 
en maxtid, undrar Anna Kuru. 

”Hur mäter man dragviljan hos en hund?”
I förslagen står det även att ”Eftersom de polara raserna är arbetande hundraser är det 
en självklarhet att certifikat endast skall delas ut till hundar med bevisad arbetslust/
dragvilja dvs. som är berättigade att starta i bruksklass.” Att dela ut cert i bruksklass 
tycker Anna är en bra tanke, men då skall det också vara möjligt för alla att pröva 
sina hundar! Hon tycker att det är viktigt att vi ställer oss frågan hur vi ska få fler 
siberian huskys att testas på våra prov.

– Hur mäter man dragviljan hos en hund? Är det den som tävlas aktivt på sprinttävlingar? 
Eller kan en hund som går dag efter dag i ett turistspann, som trotsar väder och vind 
och dåliga spår också vara en lika god slädhund? Och den husky som drar sin ägares 
pulka över fjällen men som aldrig prövas i slädhundstil för att ägaren bara har råd 
och tid med en hund - vilket prov kan den meriteras på, ifrågasätter Anna. 

Ylwa Malmberg på Kennel Snowstreams tävlar med siberian huskys och är ganska nöjd 
med de nya meriteringsförslagen för rasen. Hon menar att vi har en rasstandard som 
bygger på funktion, en hund som ska kunna arbeta. En riktigt bra siberian husky ska 
kunna prestera både på Polarhundprov 3 och utställning, och dessa hundar som både 
funktionellt och exteriört visar att de uppfyller rasstandarden, är de som förtjänar 
att bli champions.
– När certet delas ut i bruksklass tilldelas det hundar som verkligen i framtiden kan 
bli champions (such). En siberian husky är en slädhund som ska kunna arbeta i ett 
spann. Det är en viktig del i en dess mentalitet att den ska kunna gå i stora spann, 
precis som att de polara egenskaperna att kunna klara sig i ett vinterklimat är mycket 
viktiga, förklarar hon. 

Större geografisk spridning på dragproven önskas
Ylva Malmberg tillsammans med flera andra i undersökningen önskar att vi fick fler 
meriteringstillfällen för Polarhundprov 3, och att de anordnas mer spridda över hela 
landet. Då skulle fler få möjlighet att testa sina hundar, då det idag är många som har 
väldigt långa avstånd till tävlingarna och därför inte har möjlighet att åka. 

Jens Lindberget på Nisstorpets siberian husky kennel var nöjd med de gamla 
meriteringsreglerna och anser att det inte finns någon anledning att förenkla 
Polarhundprov 3, om man exempelvis ser utgången i det VM som arrangerades i Åsarna. 
– Se hur långt efter de utländska spannen vi var. Om vi ska sträva efter att få fram 
konkurrensdugliga hundar så borde ju kvalitetsstämpeln vara något man får när 
hundarna presterat riktigt bra, förklarar han.
Jens tycker inte att det är fel med cert i bruksklass men påpekar samtidigt att nackdelen 
blir att chansen till en ung utställningschampion minskar, i och med att hundarna 
måste vara 18 månader för att få tävla i drag och tidigast efter det kan de ställas i 
bruksklass och ta sitt första cert. 

Christer Johansson tävlar i 4-spann sprint med sina samojeder. Om de nya meriteringsförslagen går 
igenom kommer han inte längre att kunna meritera sina hundar i klassen. Foto: Josefin Andersson
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OBS! Medlemsannonserna får fr.o.m. 2008 vara max 15 rader! 
Det är ca. 500 tecken.

Köpes!
Tävlingssläde köpes. Lämplig till 4 
spann. Helst med aktiv styrning. Även 
liten lätt träsläde kan vara aktuellt. Hör 
av dig till Daniel Larsson, 0702173659.

Jag önskar fortfarande köpa en trehjulig 
cykel att träna mina grönlandshundar 
med. Hans Bergman. Ring mellan 
17.00-19.00. Tel: 08-707 63 41

Slädar säljes: Tobogga släde Grizzly 
med kapell 2900:-

Finns även bromsar, draglinor, ankare, 
selar m.m. till försäljning.

Kenneth Kalén tel: 0653-310 52 eller 
073- 802 23 25

ÖVRIGT

SAMOJED

Medlemsannonser

Siberian huskyvalpar väntas i slutet av 
september 
e. Nay-La-Chee’s Chill Out Balto (e. 
Sledge Dog Kennel Effendy u. Ch 
Nay-La-Chee’s Cool Running Kenoia). 
Ögonlyst: UA. Ck utställning. u. Igais 
Tassar Zilvra Stigfinnare (e. Alka-Shan’s 
Zephir u. Igais Tassar Silene-Acaulis). 
HD: A, Ögon: UA. Ck utställning. Båda 
föräldrarna är duktiga draghundar och 
trevliga familjemedlemmar. Valp säljes 
till dig som vill leva ett aktivt liv tillsam-
mans med din hund. För mer informa-
tion kontakta Sofia på 0950-560 34 
eller gå in på www.aslakkgardens.se

SIBERIAN HUSKY

2 hanvalpar födda den 27 Juni efter Is 
Adorable Anvard och Bivvilis Eiza of 
My Bluf.  
Båda föräldrarna höftledsröntgade och 
ögonlysta med god kända resultat.  
Båda föräldrarna är hel mysig i tempe-
ramentet. 
 
Mer information finns på vår hemsida 
www.bivvilis.se
eller kontakta Pernilla 0418-753 65

Viktförslagen för samojed ratas stort
Många samojedägare är upprörda över det drastiska vikttillägget för B-hundarna i 
nya förslaget.  En av dem är Eva Skullman som stark ogillar de nya förslagen, hon 
känner att vikttillägget är det allra sämsta.
– Jag tycker att det i stort sett känns orimligt att kunna få något polarchampionat  
över huvudtaget. Jag tror inte att det här kommer att locka några nya till att börja 
köra med sina hundar i alla fall, påpekar hon.
  
På samojedklubbens hemsida har det inkommit ett motförslag för meriteringsreglerna 
för samojed, skrivet av Cecilia Lönnberg och Tarja Pyykkö. Detta förslag har fått ett 
stort stöd bland samojedägare runt om i landet. Tarja och Cecilia menar att det vore 
förödande för rasen om det nya förslaget som finns går igenom, framför allt delen om 
de nya viktförhållandena.  
– Samojeden är inte gjord för att klara av dessa vikter, det är en travare som ska dra 
en måttlig last. Förslaget vill att vi jämställer samojeden med de andra B-hundarna 
som är större, starkare och annorlunda byggda. Det blir orättvist då de inte tävlar på 
samma villkor. Det kommer inte heller gå bra att konkurrera mot andra B-spann ute i 
Europa, om våra hundar ska dra en last på 130 procent av sin egen vikt, jämfört med 
de spannen där som bara drar släde och förare, berättar Tarja Pyykkö. 

”Samojedmästerskapen kommer att sakna värde för många”
Tarja anser att man tar fram regler som inte följer rasstandarden. En samojed högre än 
rasstandarden kanske skulle klara de nya viktförslagen, men då skulle man även behöva 
höja den godkända mankhöjden med 10 centimeter. Hon känner även att förslaget är 
motsägelsefullt då man sänker tiden för ”milen på timmen”, vilket kräver att hunden 
ska gå snabbare och mer i galopp, jämfört med det stora vikttillägget i slädhundsstil, 
som medför att hunden kommer att gå långsammare och mer i trav.  
Tarja och Cecilia är också helt emot att dagens möjligheter att meriterna i sprintklasserna 
10 och 15 kilometer med släde tas bort. Det medför att Samojedmästerskapen i 
Furudal kommer att sakna värde för många då de inte längre kan meritera sina 
hundar där. I allmänhet kommer alla tävlingar under 30 km bli meningslösa i 
meriteringssynpunkt.

Cecilia Lönnberg har dock stor tilltro till den demokratiska processen inom SPHK 
och anser att risken att det publicerade förslaget går igenom i sin helhet är obefintlig 
när det gäller samojedhunden. 
– I så fall krävs det att SPHK centralt väljer att strunta i SPHK samojeds remissvar till 
sin moderklubb och ”köra över” samojedägarna. Det skulle i förlängningen kunna 
betyda att samojedägarna allvarligt ifrågasätter nyttan av att tillhöra en klubb som 
inte bryr sig om att lyssna till deras åsikter, påpekar Cecilia. 
 
 Av Josefin Andersson

Fjälltur 2008 Foto: Malin Aspaas
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SIBERIAN HUSKY

Medlemsannonser

Valpar till salu.

2 st tikvalpar födda 2008.05.29, lev 
klara vecka 31. e Fugitives Riven u 
Segra. Båda föräldrarna sprang i mitt 
VM 2008 öppen klass spann, då jag 
kom på 3:de plats.

1 st tikvalp född 2008.06.12, lev 
klara vecka 33. e Vintervittras Vrede u 
Fugitives Scary. Båda föräldrarna 100% 
ledarhundar. Scary sprang i mitt VM 
2008 öppen klass spann, då jag kom 
på 3:de plats. Vrede har sprungit i led 
på alla mina andra tävlingar de sista tre 
åren. Vill Ni se föräldrarna,  
gå in på www.fugitives.se.

För mer info, ring eller maila mig 
på 070/2907120, 0640/12262 eller 
jenkismed@hotmail.com

Siberian Huskyvalpar. Två tikar födda 
080619 e: Trädgårdsvargen Vincent
u: Trädgårdsvargen Icequeen Allac
En kombination med fokus på snabbhet 
och styrka.   
Anna Kårwik
Kennel Trädgårdsvargen
070 - 601 10 50

valpar födda: 2008-07-13, 3+3
e. Fugitive’s Zeppo S58181/2005
u. Kölscher Eldstjärna S25504/2002
säljas tidigast vid 8 veckor. Vid intresse 
ring elle maila! 0730-854050 eller 
0971-37007, kaisehusky@gmail.com
bilder finns på: kaisehusky.blogtown.se 
Lena Anna Buess - Kennel Kaisehusky’s 

Siberian husky valpar! Födda 7/7-08, en 
kombination efter Tjalbergets Astraia 
och Snöälvens Howaido. En tik och en 
hane finns att boka. Valparna är efter 
arbetande föräldrar, Astraia går som 
ledarhund. Välhanterade,socialiserade 
och miljötränade valpar, leverans klara 
15/9 då dom är 10v.
För mer info: www.tjalbergetskennel.se
E-mail:Henriksson@tjalbergetskennel.se
Tel:0942-211 00   //Tjalbergetskennel

3 sh syskon födda maj 2004, två han-
hundar och en tik behöver ny matte/
husse som älskar hundkörning, gärna i  
Jämtland. Alla tre har tävlat i sprint, se-
nast med gott resultat på VM i Åsarna. 
Mycket duktiga wheel- och teamdogs. 
Vi önskar att hundarna kommer till 
samma ägare och får vara tillsammans. 
Pris diskuteras vid kontakt. Hundarna 
finns i Åre kommun. Heidi 073-
8215156

siberian husky valpar födda  080721 
5st tikar 3st hanar säljes enligt skk 
reglemente. Valparna år vacc,besikti
gad,chippade,avmaskade vid lev. obs 
tidigast 8 veckor. säljes helst till aktiva 
hem Tik.neimans vimsa s56750/2004
Hane koyanokks alexei yashin  
s49262/2002
070-5613231 eller 070-5088624
BENGT-ÅKE & MARGONA  
HÄGGENÅS

ALASKAN MALAMUTE

Medlemsannonser

Alaskan malamute valpar - Nu har dom 
kommit!
2 tikar o 3 hanar föddes 080820. Mor: 
Järnviljans Luna (Nome/Masanos Iron 
Will Adobe) med Polarhundtest A. 
Far: Yukon Trail Zipp (Kodiak Zorro/
Vinca Von Kuhn). Valparna förväntas 
bli mycket dragvilliga med gott 
temperament. Lev. tidigast 15 okt. För 
mer info, bilder, stamtavla mm titta in 
på Tämjantorpets hemsida  – 
www.malamute.nu.  Ring Ulrica Ö på 
0251 500 70 eller 070 257 26 19.

Valpar förväntas vecka 36 efter DKUCH 
& SUCH Aluk’s Still Going Black 
”Shenoa” och DKUCH, SUCH, NUCH, 
NORDUCH, INTUCH, (DK)KLBCH 
& SV-06 Black Lotus Magical Mystery 
Tiger ”Kiskayo”  Båda föräldrarn har 
flera godkända Polarhundsprov 1 samt 
Shenoa har godkänd Polarhundstest A 
från 2008. Båda har HD: A/A. ED: 0/0 
och är fria från ärftliga ögonsjukdomar. 
Båda har bra dragvilja och har bra 
resultaten på utställningar – båda är 
trevliga, glada och positiva hundar 
att jobba med. Denna parning är en 
”repeat” parning och avkomsgranskning 
finns på första kullen. Valpar ur 
denna kombination säljs endast till 
dragintresserade friluftsmänniskor. För 
mer information kontakta oss: Kennel 
Night Trail, Karina Andreasen & 
Rasmus Helbo, 0647-104 60 / 073-063 
80 99, e-mail: nighttrail@nighttrail.com 
– mer info finns på www.nighttrail.com

Alaskan  Malamute valpar. 5  tikar efter 
Panikpah`s  Amber  Tabac  (e,Artic Star 
Chief  u, Okki), undan Niqie (e,Cool u, 
Vinka von Kuhn). 
Ögonlysta & friröntgade  (hanen ej AD 
röngten)
Inavelsgrad 0,8%. Hanen är välmerite-
rad  i nordisk & slädhundstil med bla
VM brons i 3x10 km 2008 samt många 
polarhundprov 1och polardistans. 
Ledarhund i Annika Carlssons spann.
Tiken är mest tävlad i barmark.
Säljes till drag intresserade /aktiva fri-
luftsmänniskor. Lev V41.
För mer information ring
Peter Petersson (Petter) på
0590-153 63 eller 070-577 17 14
mail:  malamutepetter@hotmail.com
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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

64   Polarhunden 4/2008



 
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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