SPHK på Internet
http://www.sphk.se
ISSN 0282-1478
POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben.
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information
om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet.
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året.
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs, Västäng 3264, 796 91 Älvdalen
E-POST: polarhunden@glocalnet.net Tel: 0251-109 44

Ansvarig utgivare: Per Agefeldt, Högfors Gustavsberg 327, 691 92 Granbergsdal
tel: 0586-122 90, mobil: 070-592 36 13
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se gråa rutan ovan)
Skribent €& Planering: Josefin Andersson, 0155-22 75 30
Tryckeri: Grafiska Punkten, Växjö.

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.)
Baksida och
insidor av omslag i färg
1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

Helår (5 nr) Ett nummer
8 000 kr
1 760 kr
7 500 kr
1 650 kr
4 000 kr
900 kr
För bokning, kontakta redaktör:
2 500 kr
550 kr
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
350 kr (obs. kalenderår)

Medlemmar annonserar gratis under vinjetten MEDLEMSANNONSER i slutet av tidningen.
Redaktionen mottager tacksamt material om polarhundar, friluftsliv och berättelser och resultat från aktiviteter
m.m. som kan vara av intresse i POLARHUNDEN. Vi förbehåller oss rätten att sovra bland materialet samt att
rätta och förkorta insända artiklar. Bilder emottages tacksamt. Fullständig bildtext inkl. fotografens namn skall
bifogas. Alla bilder skall vara märkta med namn och adress samt medsänd ett färdigfrankerat returkuvert.

Nummer 1:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

UTGIVNINGSDAGAR 2009:
Manusstopp 13 feb.
Manusstopp 10 apr.
Manusstopp 5 juni
Manusstopp 28 aug.
Manusstopp 13 nov.

Utkommer v. 11
Utkommer v. 19
Utkommer v. 27
Utkommer v. 39
Utkommer v. 51

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 300:-, familjemedlem 50:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att ringa
till Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser medlemskap i SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS.
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46
Mail: freddie.akerlind@telia.com

SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
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Kära Polarhundsvänner
Nu har äntligen årstiden kommit som vi har
längtat efter och tränat inför. Den senaste tiden har vi här i Dalarna fått rejält mycket
snö. Skogsvägarna är så pass igensnöade att
vi till o med fastnade med våran 4-hjulsdrivna hundbil. Tack och lov för hundarna för
med de sitter man inte fast hur mycket snö
det än är.
Våran försäsongsträning har varit väldigt
annorlunda då våra två små tjejer har kommit igång att köra ordentligt. Många nya träningsmetoder och grupperingar har testats.
Även olika typer av fordon.
Kickbiken som tjejerna vart tilldelade i somras har rullat kors och tvärs här på skogsvägarna. Kickbiken var nåt som tjejerna föll för
och har även lyckats tävla med framgångsrikt då de vart etta och tvåa i sina klasser
på Riksmästerskapet i Falun, dock med liten
konkurrens. Det gav tjejerna blodad tand, så
nu gäller det att få de lika trygga och säkra
med släden inför vinterns träffar och tävlingar. Så om vi har tänkt och köra hund får vi
nog skaffa fler för nu har barnen knyckt de
ifrån oss.
Till alla två och fyrbenta

God jul ochh gott nytt år

och jag hoppas att ni får njuta av vinter vi
har framför oss.

//Mia

Omslagsfoto: Vem kan lita på tomten?
Foto: Annica Uppström

Grönlandshunden Vajje
Ägare: Alice Jenkins
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LEDAR
SKALLET
Välkommen Caroline!
Vid SPHKs styrelsemöte den 8/11 utsågs Caroline Hoffman Jönsson till ungdomsansvarig
i SPHK. Det känns som om det inte var en endaste dag för tidigt som vi tog beslutet
att knyta en person till SPHK för att samordna ungdomsaktiviteterna i distrikten och
i rasklubbarna. Att vi dessutom fick Caroline att anta den här utmaningen känns
väldigt bra. Caroline brinner för ungdomsfrågorna och hon kommer att verka för en
utökad ungdomssatsning i hela SPHK. Från styrelsen fick Caroline fyra ledord för
verksamheten. De är:
•
•
•
•

• Rasklubbarna lämnade rapporter om arbetet med remissen om det nya

meriteringsförslaget. Rasklubbarna har gått fram på olika sätt, men för alla fyra
kommer förslag att läggas fram vid resp. årsmöte 2009
• Beträffande tidningen Polarhunden fattade styrelsen beslut om att byta tryckeri,

samt om att förändra annonspriserna för kommersiella företag. Vidare beslutades
att begränsa insändarutrymmet till max en sida/insändare
Till sist vill jag önska er lycka till med vinterns äventyr och önska er alla och era
familjer en God Jul och ett Gott Nytt År. Förhoppningsvis blir det en fin vinter med
många fina dagar tillsammans med våra fyrbenta vänner.
Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

Identifiera
Samordna
Utveckla
Utöka

Det är naturligtvis också viktigt att det finns ekonomiska resurser för att köra igång
jobbet. Styrelsen kommer i sitt förslag till budget för nästa verksamhetsår att föreslå
att 10 000 kronor avsätts till ungdomsfrågorna.
Polarhundsmästerskap
Jag har tidigare skrivit om att Polarhundsmästerskapet kommer att arrangeras av
Mälardalsdistriktet i Åsarna vecka 5 2009. Rätt och fel. Tidpunkt och arrangör är
rätt, däremot är platsen fel. Det blir Hamra i Hälsingland. Vi kommer att ha ett
fint spårsystem till förfogande och jag är övertygad om att det kommer att bli bra
tävlingar. Målsättningen är också att det ska vara möjligt att meritera hundarna i så
stor utsträckning som är möjligt.
Fonder för rasklubbar och distrikt
Det är dags att ansöka om pengar ur fonderna igen! Senast den 1 mars ska era
ansökningar vara hos styrelsen. Vi ser gärna ansökningar som breddar vår verksamhet,
och gärna ansökningar som tar sikte på ungdomsverksamheten. Vad vi inte vill ha är
ansökningar som gäller aktiviteter som redan är genomförda.
Kort från styrelsemötet
• Styrelsen fattade beslut om fri distriktstillhörighet. Det är alltså du som bestämmer
vilket distrikt som du vill tillhöra
• Förslaget till etiskt program ligger ute på hemsidan för synpunkter
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• Arbetet med exteriördomarkonferensen 2010 går enligt plan
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Aktivitetskalender
2008
?
090101
090103-04
090124-25
090129-31

Klappa Varg GD
Nyårsrace Insjön GD
Snöträf Nornäs AM
KM Hamra MD
Polarhundsmästerskap
Hamra MD
090214-15 SHAM-Draget Nornäs AM
090215-22 Malamuteveckan AM

Polaris Brun och Röd nu för omg, leverans

Utställningar
2009
090131 Kiruna Snowdog ÖN
090521 Mälardalen
090523 Bjursås GD
polaris annons.indd 1

Polarhunden2008-02-15
5/2008
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Reidar Hansen, Malin Norman, Anneli Nyrén, Erik Nyrén, Linda Ahnlund, Marita
Hägglund, Britt-Inger Jatko, Caroline Nordsell, Camilla Wallström Baum
Nedre Norra
Angelika Edlund, Erika Persson, Hiltrud Pfeiffer, Volker Pfeiffer, Daniel Svensson,
Inga Zukunft, Maria Forsberg, Jessica Nygren
Mälardalen
Sol-Britt Hangvar, Robert Källberg, Theresia Maxe Källberg, Michelle Ohlsson, Iris
Tinglöf, Patrik Wiking, Merit Aaltonen, Johan Engvall, Sofie Lindh
Västra
Linda Svernfos Solfos, Maryanne Johansson, Gunilla Simonsson, Sören
Wingstrand, Tommy Kraft
Södra
Sebastian Blomqvist, Anneli Flygare, Ronald Ekström, Kjell Zackrisson, Christine
Brevik Tin-Tin, Danne Herlitz, Therese Lindqvist, Helena Månsson
Utländska
Anne Nörbech
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.
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar jag Er och alla Era polarhundar.
Jag vill också passa på att meddela att vi återigen har slagit medlemsrekord under
2008. Vi är nu uppe i lite över 1500 medlemmar. Fantastiskt i dessa tider då de
flesta föreningar tappar medlemmar. Hurra för oss !!!!
Hälsningar från Freddie Åkerlind / medlemsansvarig SPHK
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Ansök senast den 1 mars ur aktivitetsfonderna
Ansökan om medel ur fonderna för aktiviteter i rasklubbar och distrikt kan göras
fram den 1 mars 2009 för höstens aktiviteter. SPHKs styrelse tar beslut i maj.
Ansökan skickas till sekreterare@sphk.se.
Fonderna ska användas till aktiviteter som ligger i linje med stadgarna. Båda
aktivitetsfonderna ska särskilt prioritera aktiviteter som syftar till att säkerställa de
fyra polara rasernas bruksmässiga egenskaper. Distriktsfonden ska också prioritera
ungdomsaktiviteter som syftar till att intressera ungdomar för de fyra polara raserna
och aktiviteter i samband med dessa.
Ansökan ska innehålla en redogörelse över aktivitetens syfte, omfattning och tidpunkt
samt innehålla en väl genomarbetad budget. Högsta belopp som kan beviljas till en
enskild aktivitet är 10 000 kr och högst 50 procent av nettokostnaden.
Vänliga hälsningar
Agneta

Funktionärer sökes till Polardistans
Är du nyfiken på Polardistans? Tycker du om varierande väder,
kyla, värme och en stor gemenskap och framförallt polarhundar.
Då tycker vi att du ska ta chansen att hjälpa till som funktionär på
Polardistans ve 11 2009 i Särna.
För mer information kontakta Krister på tel 0733-42 06 30 eller
e-post: krister.halvarsson@comhem.se

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
Polarhunden 5/2008
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Ungdomssidan
UNGDOMSANSVARIG FÖR SPHK
SPHK har utsett mig, Caroline Hoffman Jönsson, till ny ungdomsansvarig med
övergripande ansvar för alla SPHK:s distrikt.
Detta är ett uppdrag som jag känner mig mycket hedrad över, och ni som tidigare
har träffat mig vet att jag är och har varit starkt engagerad i ungdomsverksamheten
inom Nedre Norra.
Jag, Caroline, har varit medlem i SPHK NN sedan 1995 och har hemma på gården
i Tåsjö idag 15 Siberian Huskys i olika åldrar. Maken tävlar i medeldistans på släde
och jag tävlar i nordisk stil, snart kommer nog även vår dotter att börja tävla.
Under min tid som ungdomsansvarig inom Nedre Norra har vi anordnat många
läger, och glädjen är stor när man ser förväntningar infrias i ungdomarnas ögon.
Jag har genom åren insett att det krävs mycket engagemang från föräldrar för att
ungdomarna ska få en chans att utvecklas, det blir en riktig familjeaktivitet. Sporten
är både tidskrävande och krävande ekonomisk, speciellt om man ska köra släde. Att
åka nordiskt med skidor och pulka eller med lina är en enklare och mer lättillgängligt
då antalet hundar och träningstimmar minskar.
Jag skulle vilja att ungdomarna ska ges möjlighet att prova båda stilarna. Därför
tycker jag att det är viktigt att vi försöker anordna en ungdomsverksamhet som gör
att vi kan nå även de ungdomar som inte har tillgång till egna hundar. En annan sak
som dominerar denna sport är att man ofta utövar den ensam. På grund av dessa
faktorer är det därför viktigt att man främjar och skapar en plats i varje distrikt där
de intresserade ungdomarna kan finna sina gelikar.

Välkomna till Ungdomsläger på Fjällsikten, Tåsjö
2-5 januari 2009
Vi riktar oss till dig, som är ungdom mellan 7-20 år och har ett hundintresse
och gärna vill utöva en aktivitet med din hund. Vi vill att du ska vara medlem
inom någon av SPHK:s distrikt eller vara medlem i Sveriges hundungdom med
Polarhundklubben som specialklubb.
Syftet med vårt läger är att skapa en gemenskap kring hundsporten och utvecklas
tillsammans.
Lägrets deltagare kommer att delas in i tre grupper, beroende på vilken erfarenhet
var och en har, mestadels praktik med hundar på skidor eller med släde. Har du
egna hundar är du välkommen att ta med den/dem, om inte så ordnar vi med
hundar.
Boendet sker i stugor och maten, fredag middag till lunch måndag, intar vi på
Fjällsikten.
Kostnad för lägret är 500 kronor och inbetalas till Nedre Norras plusgiro:
6 90 74-3 senast på anmälningsdagen. Medtag kvitto och ditt klubbmedlemskort.
Anmälan, namn, adress, tfn, din klubb, mailas till SPHK:s NN ungdomsansvariga:
Emilie Henriksson, emelie@tjalbergetskennel.se mobil 073-038 83 21,
Kristina Widborg Ahlstrand kristinawidborgahlstrand@yahoo.se
mobil 0709-634 795 senast den 27/12 2008.

Vi har ett mycket intressant och stort jobb framför oss. Det känns mycket roligt att
ha fått chansen att bli en del av detta, men man klarar inte detta ensam utan det gäller
att vi alla hjälps åt, en kan inte göra allt men tillsammans kan göra en hel del.

Mer detaljerad information och utrustningslista mailas eller skickas per post efter
anmälan.

Jag lovar att jag skall göra mitt bästa och hoppas att de ungdomsansvariga med hjälp
av övriga medlemmar även gör sitt bästa.

Vi ses på lägret / Kristina och Emilie

Det kommer att ge oss alla en glädje i vår sport, för finns det finare ögonblick än att
se när ungdom och hund blir ett. Det har jag erfarit många gånger.
Hör gärna av Er till mig och berätta om era upplevelser eller om Ni har några idéer
eller andra funderingar.
Vi ses framöver / Caroline Hoffman Jönsson
carolinehoffmanjonsson@telia.com
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Ur dagboken på väg upp för
Text: Sandra Olsson
Jag tillsammans med tre av mina Alaskan Malamutes besteg Sveriges högsta berg,
Kebnekaise under soliga dagar i september. Expeditionen var på totalt 5 dagar,
hundarna klövjade. Vi tältade, smakade på vildmarken och stärkte band mellan
oss. Här får du ta en liten del av vårat äventyr..

Lördag 27/9 -08

kl. 22.30

Sitter i skenet av stearin ljus i Kebnekaises toppstuga. 300 höjdmeter till toppen. 1,5
km vandring upp. Vi kan ännu inte skönja toppen då den ligger bakom en stigning.
Det var i skenet av pannlampor vi äntligen såg toppstugan resa sig bakom en kulle
och lyckan spred sig av att äntligen vara framme.
Somnade varm igår, vaknade någon timme senare och frös ända in i benmärgen. Det
var så förbaskat kallt, minus sträcket var nått och jag trotsade min klaustrofobi och
kröp in helt och hållet i sovsäcken, drog igen toppen och kände min utandningsluft
värma upp luften i sovsäcken. Sov oroligt, vaknade till och från när kölden blev för
påtaglig, eller klaustrofobin för stor. Öppnade då ett litet hål i toppen på sovsäcken,
men när den iskalla luften slog emot mig ångrade jag mig snabbt och drog igen
sovsäcken igen.

Hur man kan gå vilse när man ska
bestiga sveriges högsta berg de vet
jag inte. Men vi gjorde.
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Sitter nu med lite vin i kåsan, mat i magen, 3 par byxor, två tröjor plus underställ och
jacka, men fryser inte nu. Vi är alldeles ensamma här uppe och det är en fantastisk
känsla att veta att vi har Kebnekaise helt för oss själva. Vi möte sista teamet innan
stigningen av toppen innan Kebnekaise, de valde att bryta då solen var på väg ned
och de hade trötta kroppar. De frågade oss om vi var medvetna om att 4 timmars färd
ännu väntade oss. Yes, och pannlampan är min bästa vän svarade jag. Mörkrädd är
jag inte och van med att använda mig av pannlampa som hjälpmedel i mörkret så såg
vi inte mörkret som ett hinder och ännu vad vi relativt pigga och frächa i kroppen.
Motiverat fortsatte vi uppåt.
Frost lider av höjdskräck fick vi veta idag. Vi tog ett pass upp som även jag fick förhöjd
puls av. Var bra fobihantering då jag tycker det är hemskt otäckt med höjder. Vet inte
hur mycket jag smittade av på Frost med min oro men vi var som Olle sa “En blind
höna som leder en annan”. Han satt fast i mig via kopplet runnt midjan, faller han
så faller jag, faller jag så faller han. Och det var en lång bit ner. Vetskapen i sig var
tillräcklig för at göra mig skräckslagen. Fanns vissa bitar som Frost stanna, vägrade
gå, ställde sig och skrek rakt ut bara (såå farligt tyckte han nog faktiskt inte att det
var, men han är allt en liten drama queen och ville försäkra sig om att alla visste hur
synd det var om honom). Med lite uppmuntran, tillsammans med fysiskt stöd tog
vi os igenom det steniga, branta och framför allt svinhala partiet. Packad snö hade
förvandlats till en ishal yta, som man lätt tappade fästet på om man missbedömde
sina steg. Adrenalinet var en skön känsla.
Vi tog oss upp i alla fall och känslan av att övervinna sina rädslor, kicken att klara det
som känns som en omöjlighet är fantastisk. Att Frost och jag gjorde det tillsammans
var en skön känsla av samarbete och vi var båda beroende av varandras beslut och
teamwork ett måste. Vi växer samman av prövningen och jag är så glad att jag får
de här möjligheterna att göra dessa saker med mina hundar som ger en oslagbar
samhörighet och teamkänsla.
Hundarna gjorde som alltid en fantastisk prestation idag och jag är mäkta stolt över
dem. Slutar aldrig förvånas över deras kapacitet och framför allt motivation att fortsätta
fast deras kroppar är helt slut. Sa det vid ett tillfälle, de som driver oss att fortsätta fast
de flesta normalt funtade människorna skulle sluta när hela kroppen värker, målet är
långt bort, man pendlar mellan att frysa och svettas och mörkret faller är kicken att
pressa sig själv till nya nivåer av kapacitet, att få uppleva naturen, få vara på sveriges
högsta topp osv. Äventyret motiverar och driver oss att fortsätta. Hundarna, de gör
samma prestation fast framför allt för att jag ber dem om det, de gör det för arbetet i
sig är så självbelönande, att få vara ute med hela sin flock i en gemensam prestation.
Det är deras skäl, och det är så starkt att de fortsätter och fortsätter och fortsätter.
De är sannerligen mina hjältar och ständiga inspiratörer. Vilka fantastiska djur. Man
märker att även de utvecklats och lärt sig, de är bättre på att utnyttja korta pauser,
lägger sig genast, mot slutet av stigningen upp la de sig och blunda så snart tillfälle
gavs, de lärde sig vänta till vi verkligen började röra oss uppåt med att resa sig, istället
Polarhunden 5/2008
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för att resa sig bara för att någon av oss började ordna med utrustningen. Ja alla utom
Alaska då.
Ung som hon är, full av energi besteg hon nog berget både tre och fyra gånger fler än
oss, så som hon for upp och ned för berget, “Kommer ni då, åå jag får springa ner till
dem igen, å så upp igen, å så ner till oss”. Hon flög över de stora stenblocken som en
ballerina på stadiga ben. Hon har grym kroppskontroll tillsammans med en nästan
ohälsosam oräddsla och outtömlig energi.
Med vin i min kåsa och 2 tända värmeljus känns livet perfekt och vetskapen av vad som
finns runt mig, mils vidder av bergskedjor ger mig en tillfredställelse som är svår att slå.

Söndag 28/9 -08

kl. 19.30

Vaknade med solen i ögonen. Kröp upp ur den varma sovsäcken och klev ut i ett
overkligt vackert scenario. Med vetskapen om att vi hade berget helt för oss själva
släppte jag ut hundarna lösa. Som tumlade ut i snön och busade med bergstopparna
som bakgrund. Var en helt magisk känsla och jag njöt verkligen av vetskapen av hur
unik situationen var. Ensamma på Kebnekaise, i toppstugan, 300 höjdmeter från
toppen, en klarblå himmel, strålande sol, där stod jag, med hundarna lösa, lekandes
och solen strålar värmde mitt ansikte.

Maximus på väg mot toppen!
Vi fick i oss frukost och började bege oss uppåt toppen. Vi siste att närmsta team som
startat 08.00 ännu hade minst 2 timmar att nå toppen. Vi hade Kebnekaise helt för oss

själva. Hundarna fick gå lösa upp den sista 1,5 km. Sakta tornade toppen upp sig och
ett härligt adrenalin spred sig i kroppen. Vi gick mot toppen och när sista stigningen
kom, tog vi nya krafter och med hundarna framför oss klättrade vi den sista biten upp.
Väl uppe blev alla lyriska. Höjdrädslan fick till en början inte ens utrymme, uppspelta
och glada började vi fotta och slira runt på den hala platån på några kvadratmeter
med hissnande stup på vardera sidor. Hundarna var med upp på darriga ben, blev
fotade men valde sen att stå längre ner på kammen där de hade mer solid mark under
tassarna. De stod och kika på oss och förstod inte alls var grejen var, utan tyckte det
var bra mycket roligare att sen rusa ner och röja i snön på platån innan toppen.
Alaska blev höjdsjuk och började dregla fruktansvärt, det bara rann från munnen på
henne och jag valde efter att tagit en sista njutande blick av utsikten att gå ner med
henne en bit. Nere på platån (de som ligger precis innan sista stigningen till toppen)
rusade hundarna runt i ett härligt livsglatt lekande. Maximus var noga med att kissa
in området och har nu revirmarkerat Sveriges högst topp. Han kunde inte vara mer
nöjd med det. Snacka om att ha lyckats kissa på högsta punkten ;)
Sedan påbörjade vi den långa och mödosamma nedstigningen. Branta nedgångar och
hårda nedslag kändes smärtsamt mycket i knän. X antal timmar senare var vi nere
igen, vi hundar och packning.
Nere vid vår tältplats lagade vi oss middag på stormköket och har nu krupit nöjda till
sängs. Alaska är HELT slut och vet varken in eller ut, hon är faktiskt så trött att hon
ser i kors. Det låg en lite kåsa på marken som hon slött stoppade nosen i för att se
om något gott fanns i. Den var tom, fastnade på hennes nos och så satt hon så. Med
kåsan hängande på nosen, hon var för trött för att ta bort den, för att överhuvudtaget
bekymra sig om att den hängde där. Hon såg så söt ut skrutten. Hon är helt slut.
Höjdskillnaderna tog långt mer på min kropp än jag trott. Vi märkte att när vi kommit
upp på lite högre höjder att det inte behövdes så mycket för att bli kraftigt andfådd
med hög puls. De brantaste stigningarna fick vi ta 15-20 meter åt gången och sedan
vila. Både vi och hundarna bar på tung packning, prestationen var stor för oss alla
men vi höll under hela den 2 dagar långa insatsen alltid gott mod. Stora temperatur
skillnader med 20 grader i solskenet till minusgrader i skuggan, när solen gått ned
helt och hållet blev det bitande kallt gjorde det till ett heltidsarbete att försöka hålla
en lagom temperatur i sina kläder, utan att börja svettas så man sedan blev kall, och
sedan för att inte frysa när solen försvann.
Nu är det dags att släcka och stoppa ner huvudet i sovsäcken och surra igen. Sweet
dreams.
Sandra Ohlsson
Vill ni läsa mer om våran tur och se fler bilder kan ni kika in på vår B-logg där alla
våra äventyr finns med: http://fortezza.doggyblogg.se

Maximus myser i snön med Kebnekaises topp i bakgrunden.
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Norsk Alaskan Malamute Klubb
Ønsker alle medlemmer i SPHK velkommen til
vinterens nye storsatsning på løpsfronten:

Femundsenden - Søvollen - Femundsenden
Distanse: 2 x 73 km.
Spannklasser: Alaskan Malamute, Grønlandshund og Samojed : 1, 2- og
flerspann nordisk. 4, 6- og 12spann slede Egen klasse for Siberian husky: 6
spann og 12 spann.
Løpet starter fredag 13. februar kl. 9.00 fra Femundstunet. Retur fra Søvollen
lørdag morgen. Inkludert i startkontingenten er middag fredag kveld,
overnatting på Søvollen og frokost. Løpet går i naturskjønne omgivelser mellom
Femundsmarka og Rendalen i Femundsløpets trasè.
Dette er et løp som går høyt til fjells og derfor kreves følgende utstyr:
Kart / magnetkompass.Vintersovepose for ekstrem vinterbruk ( min.- 30 grader
C)Vindtette ytterklær, enten på kroppen eller i slede / pulk. Disse skal være
egnet for ekstreme værforhold om vinteren. Ekstra sett (pakket vanntett) med
underklær, sokker, votter og lue. Disse skal være egnet for ekstreme værforhold
om vinteren. Snøbriller. Vintertelt eller foret vindsekk. Liggeunderlag.
Kokeutstyr, effekt min. 1500 W. Brennstoff (min.0,5 liter). Fyrstikker. Nok
mat til hunder og fører underveis. Nødrasjon. Hundemat 0,5 kg pr hund, skal
medbringes til mål. Førstehjelpsutstyr til hund(er) og fører
Reservesele, halsbånd og lineseksjon / event. Reperasjonsutstyr. 1 kjetting / wire
( min 1 m ) pr 4de hund. Snøspade. Stor kniv eller liten øks. Forkopper.
Hodelykt med reservepære og batteri.
Påmeldingsavgift kr. 1000,Påmelding og betalingsfrist 25. januar 2008.
Påmelding til Lasse Pedersen lassep@broadpark.no tlf: 90072895
Betaling til konto 1286 45 71903, NAMK, PB 6729 St. Olavs plass, 0130
OSLO
Vennligst merk innbetalingen med spannklasse, fullt navn og adresse på kjører.
Kontaktperson ang. løpet Tove Tveiten terrapolar@online.no tlf:
91314457/32744155
Kontaktperson ang. innlosjering Benedicte Grepp begrep@online.no tlf:
92063954
NB! Husk å ta med gyldig vaksinasjonskort og registreringsbevis.
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RØROSLØPET 2009
2 x 40 km
1x 40 km for juniorer
7.- 8. FEBRUAR
Klasser: Slede 12-spann (9 – 12 hunder)
Slede 8-spann (7 - 8 hunder)
Slede 6-spann (4 – 6 hunder)
Slede 4-spann (kun reg. polare samt juniorer). 		
Nordisk (1-4 hunder)
Arr: Norsk Polarhundklubb, avd. Midt-Norge
		
Egne klasser for registrerte Polarhunder etter samme klasseinndeling som
ovenfor.
Startkontingent senior: 1000-, Inkluderer middag, overnatting og frokost på
Langen Gjestegård
Startkontingent juniorer: 500-, inkluderer middag, overnatting i lavvo.
Påmelding sendes til:
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
v /Anne Nørbech
Hådalen
7374 Røros
e-post: roroslopet@polarhund.no
Påmeldingsfrist: 10. januar

Kontonr: 0530.05.79193

Husk å skrive på klasse.
Kontaktpersoner:
Ola Andreas Stavne
Telf: 90014887
E-post: o-stavne@online.no

Rita Lysholm
Telf: 72 41 38 52/ 92614849
E-post: rita@wanvare.no

Mer info. på: www.roroslopet.no
For å sikre alle kjørerne plass på Langen Gjestegård er det ingen mulighet for
andre til å bestille overnatting der før etter 20. januar!
VELKOMMEN TIL LØP!
Hilsen Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
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Välkomna till Nornäs, Särna och Lillhärdal
Hundkörning i Nornäs
Nornäs ligger mellan Sälen och Särna
i Dalarna. Det är en liten by vid sjön
Noran. Malamuteklubben annordnar
varje år Björnrundan, Trettondagslöpet
och Sham-draget i området. I byn finns
uthyrning av logi i stugor och vandrarhem. Kontaktperson: Inge Eklund 0738002212. Området erbjuder en mängd
grus och skogsvägar lämpliga för barmarksträning och vintertid finns skoterspår så fort snön lagt sig.
Hundkörning i Särna
Särna är en sedan länge välkänt för hundförare. Varje vinter går flera tävlingar i
området. Särna skoterklubb preparerar

lederna som är öppna även för hundspann. Närheten till främst Vedungfjället ger extra krydda åt området. Boendet
på Särna camping är utmärkt och bokas
hos Lena på telefonnr: 0253-10851.
Hundkörning i Lillhärdal
Ett nytt området för oss. Mycket tid och
pengar har lagts ned på utomordentligt fina leder där man kan knyta ihop
sträckor på 20 till 30 mil. Ett spår är
iordningställt endast för hundkörning.
En 3 milsträcka med omväxlande terräng. Det finns även utsökta grusvägar för barmarkskörning. Boende finns
i Lillhärdal. Kontaktperson: Konrad
Hammarberg telefonnr: 076-8090133

Välkomna till Nornäs, Särna och Lillhärdal för både barmark och vinterkörning.
Önskar du mer information om något av ställena ring Inge Eklund 0738-002212

STORT TACK
till Marita och Jan
som ställde upp att vara
”servicebil” till oss under
Björnrundan!!
Det var verkligen uppskattat!
/Sofia med Grönlandshundar/Samojed
Ulrica med Malamuter/Samojed
Ronja med Samojed

Kalaallits Born To Run Kimiq fick Cert, blev BiR
och BiG 2 på samma utställning.
Foto: Maria Lütken
Uppfödare o ägare: Kennel Kalaallit/ Maria
Lütken o Per-Åke Bengtsson
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Del 2. Del 1 presenterades i Polarhunden
4/2008.

Ofta väljer dessa uppfödarna att gå
i kompaniskap med andra, liknande
uppfödare, för att få in nytt blod.

Uppfödartyper

”Köksavlaren”
Denna typ av uppfödare har ofta bara en
eller två av rasen och gillar sin hund och
vill gärna ha en avkomma efter just den
hunden, oavsett om den är premierad,
meriterade eller inte.
De har oftast inte speciellt god avelskunskap men tänker att en husky är en
husky och väljer hanhund och tik lite på
måfå.
De har inte många kullar eller valpar och
bidrar inte så mycket till gen-poolen. Men
bidrar heller inte ofta till en förbättring
av rasen eftersom hundarna oftast inte är
testade. Ofta är de nya i rasen också.
Några gånger får de inte sålt alla valpar
till ”valppris” och säljer till ”reducerat
pris”.
Några köpare tycker då att det är jättebra och får då kanske en valp -de inte borde
köpt- för halvt pris.

Det finns tre-fyra typer av uppfödare.
Detta är inte signifikant för Siberian
husky men typerna finns också här.
”Hundkännarens hobbyuppfödning”.
Detta är kennlar som känner rasen och
brukar den aktivt. De (...) har en strategi
bakom aveln.
Ofta behålls många valpar själv eller
sätts bort på avelsavtal. De har gärna
hållit på i många år och har mycket
erfarenhet.
De förljer upp valpköparna noga och
säljer inte utan att kvalitetskontrollera
köparna. Ofta har de väntlista på valp.
De ställer ut och brukstestar. De tar
valpar med fel och sjukdommar tillbaka
–och leverar valpar med viss garanti.
De avlar oftast inte före de har en
nästan fulltecknad ”beställningsbok” av
potentiella valpköpare, eller när det dyker
upp en gyllene anledning för en lovande
kombination.
Dessa uppfödare blir aldrig rika på
valpförsäljning och är heller inte ute efter
det. Men kan av och till i alla fall sälja
tillräckligt för att täcka utgifter med det
stora hundantalet.

”Storuppfödaren som har ekonomiska
motiv”.
Uppfödare som vill tjäna pengar på
valpförsäljning lär sig snabbt att behovet
att tjäna snabba pengar är större än
behovet att förse marknaden med bra
hundmaterial.
Här ser man oftast att det är många
Polarhunden 5/2008
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kulllar på en gång, och många kullar
om året. Större delen av valparna säljs,
och det säljs många valpar. Ofta är
valparnas föräldrar inte testade vare sig
på utställning eller dragprov, för att man
avlar på allt man har.
Ofta använder man en hane från sin egen
kennel för att slippa betala parningsavgift.
Ofta fokuseras det också på färg och
mönster och pratas om ”familjehundar”
eller kombinationshundar, för att försöka
hävda att dessa hundar är bättre än de som
kommer från brukskennlar. Vilket såklart
inte är sant! De flesta draghundarna har
också bra lynne och lämpar sig bra för
allsidigt bruk.
Ibland finner man att dessa kennlar
bryter mot de etiska reglerna, genom att
avla på för unga eller för gamla tikar och/
eller ha för många och för täta kullar.
Problemet är inte att det inte kan bli bra
valpar från dessa kullar, problemet är
att man rätt och slätt inte vet! –För att
föräldrarna inte är testade. Antagligen är
en viss andel riktigt bra och några riktigt
dåliga, helt avhängigt av tur eller otur,
mer än planering.
Några gånger får kennlarna så många
kullar att det blir glapp i socialiseringen
av valparna.
Oftast säljs inte valparna genom
rasklubben utan hellre genom anonser
på Internet eller i tidningen och såklart
genom förföriska hemsidor.
Denna typ av uppfödare har oftast inte
någon central roll i, eller deltar aktivt i
rasklubben. Ofta har de konflikter med
klubbens förtroendevalda eller andra
uppfödare.
”tjuparningsköraren”.
Några storkennlar och hundkörare
har inte helt kontroll över löptiderna
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och får tjuvparningar. Detta kan både
vara bra och dåliga kombinationer.
Man vet ofta en del om föräldrarna
men aveln var inte ”planlagd”. Ibland
framställs aveln som planlagd och ibland
är uppfödaren ärlig. Vid släktnära parning
kan man få inavelsproblem, men man
kan också förstärka goda egenskaper.
Tjuvparningskullar kan av och till säljas
billigare än planlagda kullar. Hundkörare
som har sådana kullar testar ofta valparna
och de säljs som unghundar. Köper man
vuxna hundar får man ofta bra hundar,
men inte de allra bästa.

hunden i 10-12 år framöver. Det är viktigt
att köparna tar tid på sig innan kennel och
valpval. Och att den uppfödare de väljer
är en de tror på, och är en uppfödare som
är ärlig och håller hög kvalité. Detta ger
ju inga garantier men ger en större chans
att man blir nöjd.

sina avelsdjur. Det är det minsta man
kan kräva. Tillsammans kan vi förbättra
rasen, för mycket egensinnighet och
konkurens vill till syvende och sist föra
aveln i fel riktning i förhållande till de
kraven vi sätter till vår ras.
Johanne Sundby, Norge.

Jag uppmanar därför de större kennlarna som står för större delen av
valpproduktionen i Norge att lägga fram
några tankar om sin avelsstrategi och
erfarenhet i klubbarna, samt att testa

Artikeln är insänd och översatt av Malin
Sundin, medlem i SPHK.
Johannes hemsida: http://home.no.net/
jsundby1/

Massproduktion och genpool
Urartar massproduktionen kallas det
”puppy mill”; det vill säga valpfabrik.
Här är det oftast generellt sett dålig
kvalité på allt och hundarna lever i en
undermållig miljö. Vi har som tur är inga
problem med ”puppy mills” i Norge.
Det är en viktig poäng för det är väsentligt
för rasens samlade genmaterial –och
framtid- att de flesta av valparna som föds
är av god kvalité. Avlas det för många
valpar av medel till dålig kvalité hos medels
erfarna till oerfarna uppfödare kommer
några av de som annars tänkt satsa på en
kull av mycket god kvalité avstå från avel.
Då vill man sakta men säkert uppleva att
rasen degenereras. Hundraser som det
har avlats väldigt mycket i, ex schäfer
har fått väldigt många problem, både
med HD och lynne. Problem som kunnat
undvikas om rasklubbarna varit strängare
i sina avelskriterier. Ju fler som avlar
för att tjäna pengar, ju mer mättad blir
marknaden av medelkvalitetsvalpar. Det
är viktigt att vi tar hand om de blivande
hundägarna.
Valpköparen kommer trots allt leva med

Grönlandshunden Vajje hemma.

Ägare: Alice Jenkins
Polarhunden 5/2008
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Info från tävlingssekreteraren

av Harriet Svensson

NY meriteringsblankett för säsongen 2008/2009. Alla förare ombedes
att använda den nya blanketten. Ladda ner den från www.sphk.se, fyll i
direkt på skärmen och använd till alla meriterande tävlingar. Notera att
den skall vara underskriven. Vid problem kontakta tävlingssekreteraren.
OBS. Samtliga utlandsfödda hundar ägda av svenska förare skall vara omregistrerade
med svenskt reg.nummer! Utländska spann som tävlar i meriterande klass (SDSF,
B- eller C-klass) skall bifoga läsbar kopia av registreringsbeviset. Saknas detta så får
denne tävla i A-klass. På stängda (SPHK)tävlingar gäller att samtliga utländska spann
skall lämna in kopior. Samtliga tävlande hundar skall även vara ID-märkta med chip.
Malin Sundin, tävlingssekreterare SPHK
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Kennel Suna-Sanik`s föder upp grönlandshundar och har de senaste åren verkligen
visat att de har de bästa grönländarna. Mette vann tillsammans med sina hundar VM
för polarhundar i Åsarna och därefter blev två av hennes uppfödda hundar BIR och
BIM på Världsutställningen i Stockholm. Vad har hon för knep för att lyckas? Det
tänkte jag ta reda på.
Mette, jag tänkte börja med att fråga dej
hur det kom sej att du började med grönlandshundar? När startade du din egen
uppfödning?
-Jeg har alltid vært interessert i hunder.
Da jeg var 6-7 år gammel lånte jeg hundene i nabolaget og gikk turer med. Da
jeg var 10 år fikk min onkel seg noen
grønlandshunder og begynte med hundekjøring. Jeg begynte å kjøre med de lånte
hundene i nabolaget (beagle, elghund,
labrador, dobermann, schæfer, pointer).
Da jeg var 13 år reiste min onkel i militæret og jeg fikk passe en av grønlandshundene hans, Vovselias Pelle, en fantastisk trivelig hanne.
Jeg meldte meg inn i Vefsn Trekkhundklubb
og kjørte løp, 4-spann med dobermann
og grønlandshund, det fungerte bra.
Mine foreldre lovet meg en egen hund da
jeg ble 15 år. Og da jeg hadde blitt konfirmert fikk jeg råd til en. Kari Aalerud
og kennel Qornoqs Arctic hadde valper
etter Nuch Teddi av Angiaq og Int nord
uch Qornoqs Arctic Stormy Wheather.
Valget falt på en sort/hvit kraftplugg av
en hannvalp som fikk kallenavnet Kazan
,han var født 1/9-1986. I 1988 hentet jeg
en flott tispevalp fra Kari, Qornoq`s Arctic Ila Suna-Sanik, Hera.
Da jeg var 18 år fikk jeg meg jobb som
lærling på Elkem Aluminium Mosjøen.
Jeg kjøpte meg da en hytte i en bygd ca
20 km fra Mosjøen og traff han som

jeg skulle dele livet med. Fram til i 1991
vokset antallet hunder til 6.stk. Vi tok
de hundene som ingen ville ha også grønskier, alaskan og siberian husky. I 1991
søkte jeg om kennel navn og Kennel
Suna-Sanik ble en realitet. Suna –Sanik
er grønlandsk og betyr ”god kamerat”,
og var det registrerte navnet til moren til
mitt første kull. I Mars 91 ble de to første valpene på kennelen født.
Hur många hundar har du nu och hur
bor du med dom?
-Jeg hadde 10 hunder frem til Mai 2008.
Da ble tre av mine beste hunder omplassert til nye hjem. To pga alder og en pga
brusk skade.
Jeg synes hundene fortjente en god pensjonist tilværelse med lettere turer i skog og
mark . Det er godt å se hvor fort de tilpasser
seg i de nye hjemmene som familiehunder. Nå har vi 7 voksne og 1 valp. Etter
en hektisk fjorårs sesong har jeg lovet familien å ta det med ro i år , så nå har jeg
lånt bort 2 hunder til Bjørn Kristiansen
som satser friskt på løp til vinteren. Vi
bor på landet i ei bygd som kalles Herringen ved Mosjøen (Byen midt i Norge).
Vilken hund har betytt mest för dej och
din uppfödning genom åren?
Hunden som har betydd mest for meg er
Nuch Qornoqs Artic Kira Kiwanik.
Hun kom til meg i 1991 1 år gammel
Polarhunden 5/2008
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som fòrvert hund. Hun hadde stor personlighet og arbeidsiver.
Kira begynte tidlig å gå foran som lederhund og i 1994 gikk hun og Taiga (fra
mitt 1.kull) som lederhunder i Finnmarksløpet. (650 km på 5dager og 19 timer).
I Finnmark fikk jeg en del historier om
de gode gamle grønlandshundene.
Nesten alle langdistansekjørerne kjørte
jo grønlandshunder på begynnelsen av
80 tallet.
Ut i fra det jeg fikk fortalt klarte jeg å
spore opp en hannhund med navn Susi,
med stamfedre som var kjente i kjører
miljøet. Han ble paret med Kira, og i 1995
ble det født 6 valper med de egenskaper
og eksteriør som jeg ville ha. Susi hadde
også en sønn ved navn Angmagssalik`s
Sarek som jeg har brukt en del i avl. De
avkom jeg har fått etter disse hannhundene har vært roligere, mer lett håndterte
og hatt en høyere arbeids moral enn de
jeg har hatt før. Kombinasjonen av disse
linjene er vel det som har vært hoved essensen i mitt oppdrett.
Hur ser din idealgrönlandshund ut, vilka
egenskaper värderar du högst?
-Har et bamsete utrykk, små ører, kraftig
pels og ben stamme. God lengde i kroppen og bena. Passe bredde og dybde i
bryst kassa, og gode haser. Arbeidsmoral
og gemytt er for meg det viktigste.
Hunder som er late og gir opp i arbeids
situasjon bør etter min mening aldri avles
på uansett hvor gode de er på utstilling.
Grønlandshunden er og blir en trekkhund, og med en god trekkhund følger
også med et bra gemytt. De er nødt å
kunne møte og omgås andre hunder.
Hur och när börjar du träningen med
unga hundar?
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-Valpene blir ofte født på sommer halvåret, og med 3 barn i huset blir det masse
kos og oppmerksomhet til dem. Når høsten kommer tar jeg valpene med på turer i
skog og mark og går over bekker og broer.
Når de er 6/7 mnd gamle får de venne seg
til selen, og stå i spannet. Jeg starter med
å kjøre sakte(5km i t) og lar valpen gå i
spannet en liten stund, før jeg tar den ut
og koser og leker med den. Første sesongen er den hvor jeg tror at man som eier har
den største muligheten for å legge grunnlaget til en god arbeidshund. Greier man å
kjøre korte rolige turer, hvor man spenner
ut valpen når han fremdeles vil mer, tror
jeg man tenner en gnist som varer livet ut.
2. sesongen når valpene har passer 1 år,
går de i full trening.
Jeg kjører stort sett opp løypene selv med
hundene. Når det har kommet tung våt
snø og løypene ikke synes mer får hundene virkelig prøvd seg. Ofte bruker vi
1 t. på 5km,(og jeg trener nesten aldri
kortere en 20 km) under slike forhold
finner man fort ut hva som er gode arbeidshunder.
Tycker du grönlandshunden förändrats
sedan du började?
-De grønlandshundene som var her i
området da jeg begynte å legge merke
til rasen (1980) husker jeg som grovere,
bredere og mer kompakte enn mange av
de man ser i dag. Tror nok at en god del
av grønlandsimportene det siste 10 år
har fått inn en del lettere type hund..
Gemyttet tror jeg har forandret seg til
det bedre. Etter at det ble vanlig å kjøre
nome forspenning krevdes det at hundene ble mer omgjengelige, kranglefanter var det ikke plass for.
Før kunne de jo få lov å stå å brøle i stive
drag (nordisk forspenning) og det gikk

Mette gosar med hundarna i en paus

bra, men jeg tror ar det kapitlet snart er
historie.
Du har ju kört en del långdistanstävlingar, bl.a Finnmarkslöpet pch Femundlöpet. Hur förbereder du dej själv och hundarna inför ett sånt långt lopp, träning,
foder, mental förberedelse?
-Trening og atter trening, 4-5 dager i uka
fra august og til løpene starter i begynnelsen av februar.
Aug-nov: barmarkstrening med vogn/
atv, korte tunge turer (max 8 km) med
vanningspauser, 1-2 pr tur . Nov-feb:
trening på snø. Da får alltid hundene 1l
suppe hver, ca 1t før trening.
Nå begynner jeg å trene distanser, 3-5
mil pr tur.4-5 ganger i uka, og tempo.
Har alltid med godbiter til hundene, tar
pauser og passer på at hundene synes
dette er topp.

Prøver å få til noen 10 mils turer i forkant av lange løp.
Man må tenke positivt og være bestemt
på å fullføre det man har begynt på, da
gjør hundene det også. Ditt humør og
din vilje smitter over på hundene, det har
jeg erfart selv mange ganger.
Husk at man er et team og du er sjefen.
Vad kan hända under ett långdistanslopp?
-De vanligste problemene/utfordringene
under et langdistanseløp er:
*?mme mellomhender; her hjelper det å
bruke hånleddsvarmere under hvile.
*Stive og ømme muskler; massèr og
strekk hunden sørg for at han har det
godt og varmt. (En grønlandshund kan
også sove bedre under et fleecepledd).
*Distanse sprekker i potene; smør labbene og bruk gjerne potesokker.
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*Dårlig matlyst; skyldes ofte at hunden
er trett. Ha maten/drikken klar med en
gang man stopper, ha litt ekstra god mat
på lur, feks.vom, kattemat, og leverpostei, for å blande i.
*Parkering; (hundene nekter å gå) gå i
lag med hundene, prøv å få opp humøret.
Dette er vel de vanligste problemene en
møter på lange løp, så her er det opp til
kjøreren å pleie/forebygge/motivere hundene på beste måte.
Vad har du för planer i framtiden med
dina hundar?
-Jeg har ingen store planer fremover, jeg
gleder meg til snøen kommer .
Sledeturer med bålkos ,isfiske og sol på
himmelen er vel noe av det herligste jeg vet.
Er medlem av Norsk Polarhundklubb
og vår lokale avdeling Nord-Norge arrangere et løp mom heter Maajeløpet,
det er jeg med og arrangerer så det skal
jeg selvsagt delta på. Langdistanseløp facinerer meg ,så jeg blir nok å delta på
noen i fremtiden.
Vad vill du ge för råd till dom som vill
börja köra hund och kanske tävla?

-Til de som vil begynne å kjøre /konkurrere med hunder vil jeg si: ”ikke gå for
fort frem”. Problemer oppstår ofte når
man har det for travelt og skaffer seg
mange hunder på en gang.
Oppsøk miljøet, snakk med folk, det er
mange som har mye å lære bort, og kanskje kan du få bli med på treninger og
prøve noen hunder for å finne ut hvilken
rase som passer best for deg.
Ta deg tid til å bli kjent med rasen, ta
kontakt med noen oppdrettere, de fleste deler gjerne av sin kunnskap og kan
hjelpe deg på veien. Å begynne med en
valp er ofte det beste. Å låne/ overta en
gammel rutinert lederhund hvis man har
mulighet til det, kan være til god hjelp
når man skal begynne å kjøre inn unghunden. Når man har kjørt inn sin første hund, kan man begynne å tenke på
å skaffe flere, helst valp og helst en av
gangen. Skaff deg aldri en ny hund før
du føler at du har kontroll på de du har!
Og sørg for at du har forholdene til rette
med hundegård, utstyr o.l for å holde det
antallet hunder du ønsker. Å bruke tid
på å bygge opp spannet ditt gir de beste
resultatene.

Då vill jag tacka så mycket Mette och önska dej lycka till i fortsättningen!

Ordförande

Sekreterare

Jeanette Persson
Hasslövägen 121
312 97 LAHOLM
tel: 0430-261 42
malamutejeanette@yahoo.se

www.sphk.se/sodra

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

Kassör

Anne Andersson Grönberg
tel: 0481-330 20

sphksodra@passagen.se

Ordförande har ordet

Jaha – nu är hösten här och alla aktiviteter som man längtat efter hela sommaren - Nu
är dom gjorda.
För min egen del, träffen i Kyrkekvarn tillsammans med Siw & Toni, är nog den
slappaste träff jag varit på. Gjorde nästan ingenting förutom att prata hund och äta
gott. Väldigt uppvilande och alla nöjda. Där kommer det att bli fler träffar, fint att
tälta och paddla, stugorna hyfsat billiga.
Sen var det en träff i Linköping som jag inte vet något om, men hoppas den var
lyckad. Själv var jag på malamutespecialen. Det är fantastiskt kul att se så många
av samma ras som man själv har och träffa nya och gamla bekanta. Jag fick ju lite
vinterkänning i 15 cm snö och strålande sol. Tack till er som höll i träffen, det var
väldigt kul och trevligt.
Sen men inte minst Kosta Off Snow. Södras paradnummer som lockade till sig en
massa glada och tävlingssugna och inte bara dom polara raserna, det är kul med
variation . Det hade vi lite bland dom tvåbenta också. En tomte och ett skelett med
rosa ballerinakjol tävlade. (slå det). Till nästa år hoppas jag fler klär ut sig (jag lovar
att jag ska göra det). Vi hade till och med egen Trubadur på kvällen, det var riktigt
mysigt. Tack Tommy Levin. Ett stort TACK till Ann o Johan Grönberg. Hade det inte
varit för er hade det inte blivit en tävling + Marie, Torbjörn, och alla flickorna som
sålde våfflor m.m. Så nu är det vintern
som hägrar där framme och vårat årsmöte
ETT STORT TACK
17 januari .
Hoppas vi ses Jeanette
Till alla tävlande som städade

så fint efter sig både i lokalerna
och utomhus.
Vill även tacka funktionärerna
som hjälpte till under helgen.

10-spann i lössnö
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Hälsningar styrelsen genom
tävlings ansvarig
Anne Andersson
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Kallelse till Årsmöte i SPHK Södra
den 17 Januari 2009 kl 13:00 i Vaggeryds Friluftsgård
Det är dags att lägga ett verksamhetsår till handlingarna och åter igen blicka framåt. I
år har vi anpassat tidpunkten för vårt årsmöte till SPHKs stadgar och vårt räkenskapsår,
detta gör att vi har årsmöte i januari istället för april som vi haft förr om åren. Vi
hoppas på ett stort deltagande från er medlemmar!
Dagen börjar ca kl. 12 med att Södra bjuder på soppa och smörgås. Efter årsmöte
blir det en stund till rastning och/eller körning, sedan planerar vi för en förevisning
i konsten att göra draglinor, om påtänkt föreläsare säger ja så kommer det även att
finnas möjlighet att köpa material på platsen och få hjälp att göra sin egen draglina.
Helgen innefattar även aktiviteter för oss och hundarna utomhus. Se vidare på
hemsidan för detaljerad information! Det finns möjlighet att sova över till söndagen i
tält eller på golvet i Friluftsgården. Bastu, dusch och elljusspår finns, trevligt umgänge
står vi själva för! Kanske kan vi planera en gemensam middag som vi inhandlar
till självkostnad i den lokala Ica butiken? På kvällen blir det medlemsmöte där vi
tillsammans kommer med förslag och idéer till grunden för verksamheten i distriktet
under 2009.
En förening är varken mer eller mindre än sina medlemmar så kom hit och var
delaktig i beslutsprocessen! I samband med årsmötet kommer också våra placerade
i Distriktsmästerskapet att uppmärksammas. De klasser på Kosta Off Snow 2008 som
hade minst 3 startande från distriktet kvalificerar sig som DM klasser.
Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 5 veckor innan årsmötet på någon
av följande adresser: mari.christoffersson@bahnhof.se,
SPHK Södra, c/o Mari Christoffersson, Ramnåsavägen 26, 360 42 Braås
Fullständiga stämmohandlingar finner du på SPHK Södra hemsida: sodra.sphk-se
eller på plats vid årsmötet.

Tävlingsansvarig Anne
Ja nu är helgen över och man kan pusta ut och tänker tillbaks på vad man kan
göra bättre nästa gång.
Glädjande nog var det 51 stycken anmälda och bara en som inte deltog. Jag räknade
till 11 stycken olika hundraser allt från en bedårande liten pappilon till våra polara
raser som var på kosta skjutfält för en helg tillsammans.
Så där ser man att det inte beror på vilken hund man har utan av intresset för drag
som gör att man har roligt tillsammans.
Själva tävlingen avlöste väl och jag tror att dom flesta var nöjda. En sak som
var extra roligt var att det var så många nya förare som kom med ett glatt och
väntansfullt humör, förhoppningsvis kommer dom igen.
Kul att två stycken vågade anta utmaningen att köra utklädda, på lördagen var det
Stefan Håkansson som körde sitt två-spann som tomte.
På söndagen kom Kenneth Svensson farande med sitt 4- spann utklädd som skelett
med balerina kjol. Efter röstningen så tog Kenneth hem vinsten med sex röster mot
fem. Så han har ett pris som väntar.
Efter sista målgång på söndagen var det dags för stafetten där 4 lag deltog. Vann
gjorde Snabba Sniglarna från Sphk Södra, grattis. Laget bestod av Kenneth Svensson,
Sussie Grönberg och Johan Grönberg (två av dom har i alla fall ont i benen) ni
kan nog gissa vilka!..
Vill också passa på att framföra från våran tävlings veterinär Carina Åkersson
från Kalmar djursjukhus att hon var helnöjd med dom tävlande och deras trevliga
hundar.
Så tills vi ses igen, träna lugnt och ett tack till alla som deltog till en trevlig helg
på Kosta.

SPHK Södra önskar alla Varmt välkomna!

Tack vare hjälmen klarade sig Jessica
Tilly med en stukad fot.
Foto: Sofia Ericsson
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SPHK Södra inbjuder till
Jessica Tilly

OFFICIELL UTSTÄLLNING

I år var det min tur att debutera i barmarkskörning. Jag startade med ett 2-spann
som bestod av STARax Argus och STARax Center. Vi kom till Kosta skjutfällt på
fredags kvällen, efter att vi hittat sekretariatet så drog vi oss tillbaka och laddade upp
inför starten på lördagen. När lördagsmorgonen kom så hade jag knappt sovit något
alls för jag var så nervös, det blev bangenomgång sen var det dags att låta veterinären
kolla på hundarna och det gick bra. När vi äntligen kom till tävlingsområdet så var
jag så nervös att jag inte visste vart jag skulle ta vägen, men det var bara att bita
ihop och sela på hundarna och socka dem. Sen var det dags för start, min sambo
André och Kenneth Svensson hjälpte mig upp med hundarna och cykeln till start.
Mari började räkna ner 5.4.3.2.1… och iväg jag åkte och adrenalinet pumpades
ut i kroppen. Jag hade ett mål med helgens tävling och det var att komma i mål,
då jag tävlar med en gipsad fot. Hundarna drog på bra rundan runt och sen kom
vi runt sista svängen och såg mål då var vi tre spann på väg in mot mål och mina
började köra om och när det var 10-15 meter kvar innan mål så hände det som
inte fick hända jag vurpade ordentligt, men som tur var så bar jag hjälm för den
sprack och jag klarade mig undan med en hjärnskakning och en stukad fot. Så jag
vill påminna alla om att bära hjälm oavsett om vi tränar eller är på tävling.

lördagen den 25 april 2009
Plats: Vaggeryd friluftsgård
Domare Siberian Husky: Robert Sellevik
Domare Alaskan Malamute, Grönlandshund och samojed: Anna Törnlöv
UPPLYSNINGAR: Eva Skullman 011-740 81 eller Fredrik Petri 013- 583 73
ANMÄLAN på SKK:s tresidiga blankett (en sida per hund räcker)/ SPHK´s blankett
/ SPHK södras blankett skickas till:
Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp1, 585 99 Linköping eller till
tjararpssamojederna@hotmail.com (om ni mailar kommer bekräftelse inom ett par
dagar, annars ring) (alla anmälningar skall ske via ifylld blankett)
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Juniorklass, unghundsklass, bruksklass,
öppenklass, championklass
Veteranklass 8-10 år ( obs från 8 år nu)
Veteranklass över 10 år
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass

100 kr
250 kr
180 kr
GRATIS
100 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2009-03-20 efteranmälan mottages i mån av plats
tom. den 2009-03-31 mot 50 kr extra/hund.
Postgiro: 4753981-2, SPHK Södra.
Ni som vann vandringspris förra året ombeds ombesörja att dessa kommer till
utställningen!

a Ericsson

Foto: Sofi

Foto: André Olsson
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Ordförande Marie Saul

Kassör Andreas Larsson

0522-65 00 15 eller
073-99 11 646, musch@spray.se

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

Sekreterare Synva Bratberg
0502 10045 eller 0703-281 853
synva@spray.se

VÄSTRA

Webbansvarig Jennie Cederwall
Ungdomsansvarig Mats Eliasson webmaster@sphkvastra.se
Kårehogen 106, 474 93 Ellös
Valberedning
030-45 02 67

http://www.sphkvastra.se

Mats Jonsson 0709 66 51 65
Peter Pettersson 0705 77 71 14

Oj vad kul jag haft!
Kursen var av sort Gröna kortet och skulle vara på Backamo lägerplats blev glad
eftersom det är nära hem och framförallt jag hittar dit själv utan att behöva släpa med
min sambo som vägvisare.(har ingen GPS).
Det blev en lång och hungrig lördag min mage nöjer sig inte bara med mackor och
glada skratt.(hade fnisskramp av alla roliga charader) som våra ledare lyckades skoja
fram, men man förstod var de menade).
Lördagen var info från en domare Lennart Sandfridsson och jag kommer nog aldrig
glömma vad en buskbåge är. Vi fick också veta förarens ansvar och uppträdande på
tävlingsplatsen. Bra för mig som är grön i gemet.

Hej Alla!

Jag börjar med att önska Alla en god vit och skön jul och om det finns möjlighet…
ta lite ledigt.
Västra har hållit sin första vuxna gröna kortet kurs som efter utvärderingen hos
deltagarna kan betraktas som väl godkänd. Vi planerar en gröna kortet kurs per år
och vi har bokat in vecka 39!!! 2009 nästa gång, med hopp om samma goa hjälp vi
fick i år av veterinär och domare. Sdsf’s årsmöte gick av stapeln i Stockholm, vi fick
mycket information med oss hem bla. mediahantering. För oss i västra känns detta x-tra
viktigt då vi kan ha nytta av all information då vi planerar för Polardistans och har
Rikslägret för ungdommar i augusti, det är stora grejer som Ni säkert förstår. Anders
Hörnlund är i år tävlingsledare för Polardistans och har nu fullt upp, och tveka inte
att anmäla Ditt intresse för att bidra som funktionär v.11.
Arbetshelgen vi hade var effektiv och nödvändig, vi har gjort en grovplanering för nästa
år som känns genomförbar, det som var spännande och inspirerande var att västra
distriktet har uppnått sina mål för 2008. Vad som gäller närmast är Polardistans med
allt vad detta innebär. ÅRSMÖTET är bokat på Hunneberg (enl.tradition) Söndagen
29/3 kl.12.00 (se annons). Slut upp alla, vi väljer styrelse, var med och påverka för
att utveckla. Vi väljer en dag då vi ”bara” har årsmötet, så viktigt tycker vi att ett
årsmöte är! V. 17 träffas vi i all enkelhet på Backamo vi kan faktiskt passa på att ha
”byta hundprylar” dagar då vad sägs? Nåväl som Ni väl åxå lagt märke till har vår
Webbare Jennie gjort en lyftning på hemsidan. Visst inspirerar detta till att bidra med
ett och annat som är en förutsättning för att hemsidan skall se levande ut, så gott folk
det ansvaret har Ni….med dessa ord
Ingen kan Allt
Alla kan Något
Och
Tillsammans kan vi mycket
ffa speciellt mycket REFLEXVÄSTAR nu, vi vill synas!!!!
Vi ses och höres Marie
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Sen kom Anki Heinonen veterinär och visade såromläggning på hund tassförband och
allmän hudvård vad vi bör ha koll på som förare. Hon hade sina uppstoppade vänner
i plysch med (som jag glömt namnen på). Ut satt som förhäxad. Vi vill ju våra vänner
väl och det bästa. Detta tog resten av dagen och innan det blev mat var klockan ca
20,00. Det smakade utsökt sen var sängen högaktuell.
Söndagen var strålande väder hög och härlig luft och jag hade garderat mig
med panpizza för att orka denna dag. Vi fick en grundlig genomgång av
material som används, vad man får ha och inte, oj vad regler att hålla reda på.
Ankare trodde jag tillhörde båtvärlden.
Nu har jag lärt mig följ bara den blå fyrkanten så är du på rätt väg, akta dig för den
röda ringen där svänger det och gul triangel någon form av varning backe väg el. dyl.
Kommer det någon som gastar TRAIL kör av spåret dom vill köra om…
Kan ni tänka er, detta fick vi i gester, vi var några som skrattade gott för nu fattade.
Tack alla nyvunna vänner det var SÅ kul att träffa er hoppas att vi ses snart igen.
Linda och Sune samojed.

Västra inbjuder till barmarksträff på Backamo
i all enkelhet den 25-26 april
Vi står för grillen och ni står för……
”Inträde” 50 kr pr pers
Möjlighet för övernattning finns, ta kontakt med
Mats Jonsson tfn 0709 66 51 65
VÄLKOMNA!!
Polarhunden 5/2008
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Mina tankar...angående helgen 18-19 okt.
Äntligen har vi varit på Gröna Kortet-kurs, Sphk Västras första för vuxna. Gröna
Kortet och tävlingslicens måste man ha om man vill tävla/meritera sin hund.
Kursen varade i två dagar på Backamo, där vi pratade om tävlingar, etik & moral,
Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser, veterninärvård, utrustning bl.a.
Det har varit mycket att ta in men samtidigt en nyttig och lärorik helg där allt bara
kändes varmt och välkomnande.
Kursen var långt ifrån seg och tråkig. Domaren Lennart var trevlig att lyssna på och
Marie och Anki stod för underhållningen. Så min känsla var att alla åkte därifrån...
kanske en aning mer förvirrade än vid ankomst, he he... men mer än väl nöjda, för
jag vet att vi gjorde det.
Vi diskuterade om mycket men jag tänkte på en sak som jag inte hade en aning om
och som jag inte vet någon annan heller hade på kursen... det var angående öglan som
sitter på selen. Vi trodde att öglan endast var till för att hängas upp i men förklaringen
fick jag söndag kväll när jag glimmade igenom den fantastiska pärmen med ett mycket
bra FLIKSYSTEM. Så för dem som har pärmen, titta under FLIK 2 SIDA 12 för vidare
info och ni andra skriver jag ner lite nu.
”Öglan är till för att reglera totallängden på selen, så att en kort hund som byts ut
mot en lång hund inte hängs upp i nacklinan. Om man hänger alla selarna i öglan så
skall alla nackkryssen hamna på samma ställe.”
En annan tanke för dem som gärna vill sätta i ringen är att det kan finnas en större
risk att kroken går av om rycket blir snärtigt. Stål mot stål, ingen bra kombination.
Men som sagt tänk även på att öglan är en förbrukningsvara.
Vi vill tacka Västra för att ha anordnat en underbar helg, så alla ni andra som går i
Gröna Kortet-tankar, missa inte nästa års kurs för det var riktigt trevligt.
Kramar från Sandra, Jocke och kursens yngsta deltagare Caspian.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SPHK VÄSTRA
29 mars 2009 kl 1200
På Kungajakts museet, Älgens berg, Hunneberg
Alla medlemmar, nu har ni chansen att påverka.
Verksamhetsplanen gör vi tillsammans
Dagordning, revision och verksamhetsberättelser finns på
hemsidan eller på plats
Vi bjuder på fika i trevlig miljö
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!!
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Som ni väl vet vid det här laget så är det min Suggeliga plikt att skriva en
liten resumé över denna tillställning. Naturligtvis är den oerhört färgad av
det som jag anser är det absolut viktigaste: mitt skötebarn Sugga rundan!
Så vi tar det mindre viktiga först, sen följer en utförlig detaljerad beskrivning av
viktigheter.
VÄDRET: Det var helt OK, natten mellan fredag och lördag var det kallt, faktiskt
frost! Sen var det mest sol, ibland en liten kylig vind, och ibland jättevarmt. Detta
föranledde att folk klädde på sig och av sig i rasande fart, och en och annan som
Grillmaster t.ex. ådrog väl sig någon typ av förkylning, stackaren!
UTSTÄLLNINGEN: Domare Liz-Beth C. Liljequist gjorde ett bra jobb, vet inte exakt
hur många hundar det var, men ca 70 tror jag. Arrangemanget ”krockade” ju med
Siberian Husky klubbens specialutställning så det förklarar ju varför antalet hundar
var mindre än vanligt.
VAGNSRACE: Var det som vanligt på söndagen, nu också med nya klassen Kick Bike.
GRISRUNDAN: Vad var det jag förutspådde förra året i min krönika? Jo, att snart
lägger dom ner Sportfåneklassen! Hur nära är det inte nu? Bara fem Sportfånar (3
Galtar + 2 Suggor) i årets race (ingen Sportkulting = junior)!
Nu vill ni naturligtvis veta hur många vi var i Sugga Klassen (Tanter med knorr)?
FJORTON (14) fattar ni, vi gjorde det igen!! För er som inte är insatta i historiken så
var målsättningen med Suggarundan att vi skulle bli fler än i Sportfåneklassen. Efter
många år i motvind lyckades vi äntligen med det förra året och nu har vi gjort det igen
och med råge! Jag har uppnått mina livsmål och kan snart dra mig tillbaka.
UTFÖRLIG BESKRIVNING AV SUGGARUNDAN:
Jag vill börja med att bekänna att jag varit en dålig ledarsugga inför årets race. Ni har
inte fått något träningsprogram och det beror på att jag haft Grisningsfeber, Rödsjuka
och jag tror även en släng av Mul o Klövsjuka. Sen blev ju inte saken bättre av att
jag på plats fick veta att rundan ändrats pga. lera o sörja (dvs. inte ens sportfånarna
kunde ta sig fram). Denna nya runda fick jag pga. tidsbrist inte möjlighet att gå själv
först. Förstår ni vilket ok som vilade på mina axlar när vi gick iväg, skulle jag klara
att leda Er över fullständigt obanad terräng på okänt område?
Det enda jag fick order om av Gammelgalten Inge var att på vägen måste vi gå i
singelled på vänster sida. Efter att ha konsulterat expertis så enades vi om vad som
var vänster och jag satte mitt Chefssugga märke på den sida som ansågs vara vänster
på min leoparddress. Det ingav en viss trygghet.
Polarhunden 5/2008

33

Men hur skulle jag förbereda mig för den höggravida Suggan som gärna ville gå med
på rundan? Hon hävdade att det var si så där 5 veckor kvar till förlossningen men jag
tyckte hon såg sprickfärdig ut. Under mina yrkesverksamma år har jag nog förlöst
hundratalet kor och en o annan griskulting har nog också fått se dagen ljus med min
hjälp, men människobarn!! Konsulterade Nörse Marie som drog sig till minnes att hon
nog hade varit på någon förlossningsavdelning någon gång i sin karriär, om inte annat
så har hon varit med om det själv. Jag tog den stora handväskan i fall om att…….
Off we go!
Följde den snitslade banan och ganska snart kom vi till ett bekymmer, bron utan
räcke! Men kan ni tänka er, där stod Greve Claes! (rent formellt och juridiskt vet jag
inte om han är greve, men om man har en så fin herrgård och är så himla supernice
och svingoa som han och hustrun Mona är så tycker i alla fall JAG att dom får vara
Greve o Grevinna av Simmatorp vilket härmed är bestämt!)
Åter till storyn, bron höll på att rämna, Greve Claes spikade och vet ni vad? Han
sopade bron åt oss! Jag tog det säkra före det osäkra och lät bara en sugga åt gången
passera bron, alla kom över säkert och oskadda. Vi klarade den starkt trafikerade
vägen och höll oss på vänster sida, alla överlevde. Tack Inge för tipset!
En annan sak som jag har dåligt samvete för är att jag inte informerade alla deltagare
om Socialstyrelsens (eller om det var Nykterhetsrörelsen) beslut om att inte tillåta
organiserade vätskekontroller på rundan (så som vi hade förra året). Nu måste var
och en ha med sig sin egen sportdryck. Sugga Nina hade löst det på ett förtjänstfullt
sätt, ha den i termos och kalla det för fika. Bra jobbat Nina!
Vi stannade i alla fall lagom ofta för att ha lite vätskepaus, en och annan hund tog sig
ett bad innan vi vandrade den sista leriga biten mot mål till tonerna från Hederssugga
Ros-Maries bandspelare. Hon hade poppat upp sig och gamla hederliga Rock Olga
var utbytt mot något modernare, det var någon förkortning som jag inte kommer ihåg.
Jag lider nämligen av CRAFT (Can’t Remember A Fucking Thing) en svår sjukdom
man får lära sig att leva med.
Jag kommer i alla fall ihåg att vi tog oss i mål, samliga oskadda och vid gott mod.
Tack Skära Suggor för årets runda och för Er fantastiska insats, vi ses på Simmatorp
2009 vältränade som aldrig någonsin förr!

Svindraget 2008

Grisrundan 2008

Plac 1-spann cykel
1 Patrik Hedberg
2 Ingela Hedberg
3 Rebecca Eriksson
4 Mikael Lann

Ras
AM
AM
SH
SH

Sluttid
00:04:10
00:04:46
00:05:09
00:05:16

1-spann kick bike
1 Patrik Hedberg
2 Inge Eklund
3 Mats Turesson

AM 00:05:17
AM 00:05:50
SH 00:05:53

3-spann 3 hjuling
1 Jennie Kraft Hult
2 Åsa Alexandersson
3 Kenneth Svensson
4 Jo Anne Noren
5 Lisbeth Brax Olofsson
6 Elisa Sääf
7 Victor Göthe
8 Leif Björneseth
9 William Göthe
10 Inge Eklund
11 Per Axel Petersson
Jonathan Eliasson

AM
AM
SH
SH
SH
SH
AM
AM
AM
AM
SH
SH

1-spann 3 hjuling
1 Marie Lille
2 Ida Vähäsalo

GRL 00:06:50
AM 00:07:04

00:04:57
00:05:09
00:05:15
00:05:45
00:06:03
00:06:37
00:06:45
00:06:56
00:07:03
00:07:36
00:08:21
NAF

Plac Sportkulting (junior) 0 deltagare
Sport Galt (herr)
1 Patrik Hedberg
2 Tommy Åkesson
3 William Göthe

AM 00:06:37
AM 00:06:52
AM 00:07:09

Sport Sugga (dam)
1 Ingela Hedberg
2 Jennie Kraft

AM 00:08:57
AM 00:10:37

Sugga klass (tanter med knorr) +TIK
(undantag kan förekomma)
HedersSugga Ros-Marie bandspelsförare
Nurse Sugga Marie AM
Chefs Sugga Anki AM
Ida Vähäsalo AM
Nina Johannesson AM
Josefine Ström AM
Sofie Lind AM
Åsa Alexandersson AM
Irene Ax SH
Kerstin Norlin S
Gun Andersson S
Sanna Hietsari S
Siv Tikkanen S
Maria Lutken GRL
Den kollektiva tiden i Sugga klassen
blev si så där 00:50 +++:+++
Väldigt bra !!

Tjära hälsningar Chefs Sugga Anki
PS: Jag vann ingen cykel i år och ingen annan heller, så det så! DS
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Utställnings resultat från Simmatorp 2008

Ordförande

Ledamot

Valp:
Bis 1 Kalaalit’s Snowdog Garm S33386. Ägare: Maria Lütken

Vice ordförande

Suppleant

Sekreterare

Bis 2 Zyklonens Sweet Fantasy S38525/2008. Ägare: Sanna Hietasaari

Anders Larsson 08-591 433 82

Suppleant

Bis 3 Järnviljan’s Taz Dark and Stormy S22168/2008. Ägare: Therese Olsson

Sig-Britt Nyström 0152-132 80

Britt Forsgren 08-550 930 43
Peter Wahlström 08-590 877 12

Kassör (utom styrelsen)

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

http://malardalen.sphk.se

Bis 4 Nay-La-Chee´s Vyla Ice Crystal N11891/08. Ägare: Iréne Ax
Vuxna:
Bis Bruks 1 SuCh Masano’s Iron Will Adobe S14223/2002
Ägare: Åsa o Christer Alexandersson, Hoberg Björktorpet, 44791 VÅRGÅRDA
Bis Veteran 1 Robin S42937/2001.
Ägare: Iréne Ax, Tingsvägen 386, 24493 KÄVLINGE
Best in Show 1 Nordjv-07 Cahppes Chikuminuk 17587/2007
Ägare: Henrik och Anci Emanuelsson, Gillermossen 101, 748 91 Österbybruk
Best in Show 2 Kalaalit’s Born to Run Kimiq
Ägare: Maria Lütken o Per-Åke Benggtsson, Ånimskogs-Viken 202, 66297
ÅNIMSKOG
Best in Show 3 Amkida's Danish Dynamite of Boss S57538/2001
Ägare: Marie Lillé, Edestadsvägen 35, 372 95 JOHANNISHUS
Best in Show 4 Maja S49883/2004.
Ägare: Jennie Johansson, Hålan 185, 44990 NOL

Hej. Vi i Mälardalen har varit tvungna att flytta KM och Polarhundmästerskapet till
en och samma tävling på grund av för höga kostnader och svårt att få funktionärer till
båda tävlingarna. Efter att vi var på möte med SPHK central styrelse beslöt styrelsen
att vi kör Polarhundmästerskapet i Hamra vecka 5 i Mälardalens regi.
Därav flyttas även årsmötet till vecka 5, se separat kallelse. Middag lördag kväll bokas
direkt till Hamra.
Polarhundsmästerskapet blir 2 dagars tävling, lördag – söndag. Ni som känner att ni
vill hjälpa till som funktionärer kontaktar Anders eller Kent.
Till att ordna med tävlingar och utställningar samt andra aktiviteter behövs det friviliga
som kan ställa upp som funktionärer och hjälpa till.
Vi har våra aktivitetsgrupper, ni som känner att ni vill vara med i någon grupp är
välkomna att kontakta styrelsen men vi jobbar ideellt. Meningen är ju att vi ska ha
roligt tillsammans med våra hundar.
Priser till arrangemangerna tages tacksamt emot.
MVH: Britt med styrelsen

Kallelse till Mälardalens
ÅRSMÖTE
den 31/1-2009
i Hamra klockan 16.00
Med dom sedvanliga
årsmöteshandlingarna.

Alaskan malamutetiken Chilli
Foto: Louis Liljedahl
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Motioner skall vara sekreteraren
Anders Larsson tillhanda
senast den 31/12-2008.
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Inbjudan till POLARHUNDSMÄSTERSKAP
i Hamra 31 januari - 1 februari 2009
Tävlingen är öppen för polarhundraserna Alaskan Malamute, Grönlandshund,
Samojedhund och Siberian Husky. Följande gäller för deltagande: Hund ska vara
chipmärkt, ha registreringsbevis och vaccinationsintyg inte äldre än 4 år på tävlingsdagen. Förare ska ha tävlingslicens och grönt kort. Följer ESDRAs regler.
TÄVLINGSKLASSER
Slädhundsstil (B- eller C-hundar)
2 – spann
(juniorer)
4 – spann		
6 – spann		
8 – spann		
4 – spann		
6 – spann		
8 – spann		
3 – 6 hundar (medeldistans)
7 – 12 hundar (medeldistans)

Distans(km)
2x5
2 x 10
2 x 15
2 x 15
2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 40
2 x 40

Anmälningsavgift(kr)
50
400
500
600
600
600
600
700
700

Linkörning (B- eller C-hundar)
1 hund
(juniorer)
1 – 2 hundar		

1x5
2 x 10

50
300

Nordisk stil (B- eller C-hundar)
1 – 2 hundar (juniorer)
1 – 4 hundar		
1 – 4 hundar		
2 – 4 hundar		

1x5
2 x 10
2 x 30
2 x 40

50
400
600
700

Pulkavikter som gäller: 1 hund 20kg, 2 hundar 40kg, 3 hundar 55kg, 4 hundar
65kg om tik ingår i spannet reduceras vikten med 5 kg per tik.
Tävlingsanmälan skickas till: Anders Larsson, Sofielund, 195 92 Märsta.
Tel. 08 - 591 43 382. Anmälan per e-post till: alars@telia.com. Anmälningsavgiften betalas till Plusgiro 29 31 10 – 3. Sista dag för inbetalning och anmälan
19 januari 2009. Inga efteranmälningar accepteras. För info om arrangemanget
kontakta Anders 08-591 43 382 eller Kenth 0152-183 85.
LOGI: Önskas boende i Hamra skola, kontakta Bengt-Åke, tel. 0657-351 38 eller
070-34 36 680.
Önskas boende i Hamra stugby, kontakta Christina eller Stefan, tel. 0657-350 86
eller 070-321 33 50.
MIDDAG: Anmälan till lördagskvällens middag på Hamra Konferens & Vildmarkcenter görs på tel. 0657-350 86 eller 070-321 33 50.
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INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING
I NORBERG 21 MAJ 2009
Domare är inte klar ännu kommer till nästa nummer av
Polarhunden
OBS! bra tillfälle att få 2 Cert, Gävle Dala har officiell utställning
den 23 maj i Bjursås. Det är även årsmöte för SPHK centrala i
Bjursås den 23 maj.
Vi planerar även aktiviteter på fredagen i Norberg och eventuellt
en grillkväll.
Sista anmälnings dag den 10 april 2009
Anmälningarna skall skickas till
Ann-Charlotte Lidgren
Parkvägen 16c
76251 Rimbo
anncharlotte.lidgren@telia.com
wolf_girl45@hotmail.com
Vid frågor kontaktas
Ann-Charlotte
Carina
Britt

0175-702 48
018- 359 095
08-550 930 43

Alla är mycket välkomna önskar
SPHK Mälardalens utställnings kommitté och styrelse
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Fäboddraget 45 år
21-22 mars 2009

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Sekreterare

Kassör

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

Anna Skye
tel: 0225-41121

Ulf Jönsson
tel: 0303-525 04

Mediaansvarig &
Webbmaster
Mats Gelotte
tel: 0247-33241

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

Hej alla Gävle Dalingar

När jag skriver dessa rader är det några snöflingor som dalar ner i den annars så mörka
november men vi får hoppas att det är snö och kyla på väg. Hösten har varit händelserik med RM:et på barmark i Falun. Glädjande så var det många ekipage från
Gävle Dala med vi hade t.o.m 6 st ungdomar tävlandes. Annars går arbetet vidare
med utställningen i Bjursås, där vi även är värd för SPHK:s årsmöte. Ni som vill hjälpa
till som funktionärer ring gärna till Chicki. När ni läser detta har vi haft 2 omgångar
Gröna Kortet utbildningar och vinterupptakten. Kommande aktiviteter är beroende
på snö så håller er uppdaterade med hemsidan vad som händer. Vi har en väldigt fin
hemsida så skicka gärna in bilder och små notiser om vad som händer i vårat distrikt
så håller vi sidan mer levande.
Från Per

Klubbmästerskapet
SPHK Gävle Dalas klubbmästerskap
kommer i år att vara samtidigt som
Mälardalens klubbmästerskap, alltså
under Polarhundsmästerskapet i Hamra vecka 5. Ni anmäler er till Mälardalen och betalar in anmälan till dem så
är ni automatiskt med i Gävle Dalas
KM om ni har frågor kring detta kan
höra av er till Per och Anna Skye på tel
0225-41121 eller per.skye@telia.com
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Vi ska ordna klubbjackor till dem som
vill köpa. Vilka modeller som finna att
välja mellan och priset finns på hemsidan. Trycket blir den nya loggan som
jobbats fram inom SPHK som även
den kommer att finnas på hemsidan. Vi
kommer att göra en gemensam order
av jackorna där ni kommer få prova
att ni valt rätt storlek innan vi trycker
dem. För mer information - Per och
Anna Skye på tel 0225-41121 eller per.
skye@telia.com

Fäboddraget är ett tvådagars lopp i natursköna Koppången på Orsa Finnmark,
och passar för både rutinerade tävlingsåkare och motionärer. Deltagarpriset; den
traditonella Gustavspinglan delas ut till alla som fullföljer loppet. Vandringspris
till den klubb som har flest deltagare i mål.
I start och målområdet finns fina möjligheter att tälta för den som vill prova
utrustningen och sig själv innan påskturen.
Erfarna ”fjällrävar” kommer att finnas på plats och se till att ett traditionsenligt
tältläger uppstår.
Banlängd: 2 x 30 km, släde-och pulkastil. 2 x 15 km, släde-och pulkastil.
Juniorklass i båda distanser.
Start och mål vid Rosentorpsvägen både dagarna.
Anmälan och information: http://www.gavledala.sphk.se
eller Kari-Mette Sundal, Solberga 315, 793 41 Insjön,
tel: 0247-408 54, mobil: 0731- 81 49 77
Uppge namn, adress, tel nr., mobil nr. distans, körstil, klubb, ras och antal körda
Fäboddrag.
Anmälningsavgift: 400 kr 2 x 30 km, 300 kr 2 x 15 km
betalas in till plusgiro: SPHK Gävle-Dala 93 24 27-8
Betalning och anmälan senast: 8 mars. Vid efteranmälan: 50% högre avgift.
Försäljning av hamburgare, korv och dricka kommer i start/mål området.
Logi: gratis tältplats vid start/mål.
Övrigt boende kontakta:
Kristina Sundin, Orsa: 0250-44195,
Rosentorp Bageri: 0250-23910,
Noppikoski Vandrarhem: 0250-830 00
Det finns möjlighet till dusch, bastu och badtunna i Rosentorp. (bastu och tunna
måste förbokas innan start)
SPHK Gävle-Dala önskar alla välkommen till en trevlig hundkörarhelg på
Koppången!
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Välkomna till

Anders Juhlanders Minneslöp

SPHK Gävle/Dala inbjuder till officiell utställning
Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna
Lördag den 23 maj
Lennart Edfors: Samojed
Jan Stääv:   Siberian Husky
Jesper Andersson: Alaskan Malamute, Grönlandshund

Koppången 13-14 dec. 2008
Ingen tidtagning, start på lördag förmiddag från Koppångstugan.
Spåren går till Flickeråsens fäbod, där vi har ett hejdundrande knytkallas,
berätter skröner och har det trevligt rundt öppenspisen.
På söndag kör vi tillbaka till Koppången.
Utrustning: som om ni skulle tälta; vintersovsäck, liggunderlag, kök,
kokkärl, tallrik, bestick, kåsa, osv...
Tältet kan ni lämna hemma för stugan är rymlig och
erbjuder både sovbrits och stor golvyta.
Till Flickeråsen är kortaste vägen ca 5 km från Koppångstugan.
Snöförhållanden avgör hur många spår som körs upp.
Anmälan: Kari-Mette Sundal, 0247-40854, kari-mette@telia.com
Information om spår och snöförhållanden: Erik Sundin, 0250-44195

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

120:250:250:180:gratis
150:- osv

Anmälan till utställningen: Anmälan mottages endast på förtryckt blankett som
finns att hämta på klubbens hemsida. Fyll i blanketten på skärmen och maila, eller
skriv ut och posta. Det går även bra att använda SKK:s gamla blankett vid anmälan
per post. Ange om möjligt mailadress, då bekräftelse kommer att sändas via mail.
Har du inte fått bekräftelse inom en vecka måste du höra av dig, då det hänt att
anmälningar inte kommit fram.
Anmälan sändes till:
Per mail: siberianhuskyshow@gmail.com
Per post: Susanne Simonsson Karnsvägen 6 79492 Orsa Tel:0731 831212
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK.
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Avgiften betalas in på SPHK Gävle/Dala plusgiro 932427-8
OBS.När du betalar för din hund Så gör det i det namn som du anmält i. Och även
hundens namn samt reg nr. Ofullständiga anmälningar och betalningar returneras.
Sista anmälnings-/betalningsdag 2009-04-14. Efteranmälningar mottages ej.
Logi: Bokning av logi senast 1/4 hos Chicki Runnquist, 0241-221 45 (kvällstid),
Mail: zchatsajs@telia.com
4-bäddsstugor 495 kr/dygn, 6-bäddsstugor 650 kr/dygn, 7-bäddsstugor 850 kr/
dygn, husvagnsplats med el 170 kr/dygn, tältplats utan el 130 kr/dygn
Middag lördag kväll 18.00 SPHKs Årsmöte 20.00
Vi förbehåller oss rätten att flytta hundar mellan dom olika domarna om det blir
stort antal hundar anmälda.
Efter den 1 januari 2009 får domare endast döma 80 hundar/dag

Nu är det slut på dessa lata sommardagar för Alaskan malamuten Cahppes Checkok.
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Foto: Mia Karacs

Välkomna till en trevlig helg i vackra Bjursås
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Ordförande

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

Vice ordförande/Ledamot

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

Sekreterare

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

Kassör

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

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

www.sphk.se/nedrenorra

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

Välkomna till SPHK Nedre Norras Klubbmästerskap
10-11/1-2009 i Lillholmsjö!!
• Tävlingen är öppen för alla oavsett ras men endast Nedre Norras medlemmar

med renrasiga Polarhundar räknas med i själva klubbmästerskapet.
• OBS tävling för landslaget 2009
• Meriteringstävling för siberian husky och samojed (10 km)

Klassindelningen kommer att bli enligt nedan:
Släde: YY, OY, 4J, 4S, 6S, 8S, US, LMD, UMD,
Nordisk stil:
WP1, MP1, WP4, MP4, WPJ, MPJ, WS1, MP1, WSJ, MSJ

Just nu är vi inne i en tid med mycket hundträning inför vinterns turer och tävlingar.
Många jag pratar med har precis som jag förväntningar inför den vita årstiden vare
sig det rör sig om tävlingar eller enbart turer med hundarna.
Klubben planerar för fullt för vårat öppna KM i Lillholmsjö den 10-11/1
Vi har förhoppningen att det kommer många som tävlar hos oss eftersom det är den
första tävlingen för säsongen.
Vi kommer att ha ett medlemsmöte lördagen den 10/1 kl. 17.00 på gästis.
På dagordningen så har vi nästa års mål och verksamhetsplan.
Om du har idéer som du vill ska vara med i mål och verksamhetsplanen så kom till
mötet och gör din röst hörd. En tanke är att ha både långsiktiga och kortsiktiga
mål.
Efter mötet så är det middag på Gästis kl. 19.00 men eftersom det finns ett begränsat
antal platser så gäller det att vara ute i tid med att anmäla sig till Pernilla Persson
sphknn@vintervisa.com alt. tfn 070-244 79 92.
Vi har även ett ungdomsläger i Tåsjö den 2-5/1.Mer information om denna kommer
att läggas ut på hemsidan inom kort

Regelverk: för startande med renrasiga polarhundar tillämpas WSA:s regelverk
med tillägg av de nationella. Övriga spann enl. ESDRA. Skyltningen efter spåret
är den befintliga enligt ESDRA.

Till sist vill jag från styrelsen i Nedre Norra tillönska er alla en riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År
Alf Hallén

Boende bokas tidigast fr.o.m. 1 december direkt hos Gästgivaregården/
Campingen i Lillholmsjö, 0645-41032 eller 0645-41052.

Startavgift:

sprint
350 Skr
distans
500 Skr
distans pulka (1dags tävling) 250 Skr

Sista anmälnings-respektive betalningsdag: 2009-01-02
Efteranmälningar tas emot t.om. 090107 men dock med ett tillägg om 150 Skr
till den ordinarie anmälningsavgiften.
Medlemsmöte kl. 17.00 och Gemensam middag kl. 19.00 på lördag kväll på
”Gästis” anmäles senast 081226 till sphknn@vintervisa.com alt. tel. 070-244 79
92. (Med reservation för tidsändringar.)
NN:s årsmöte kommer detta år att läggas v.5 -09 i Åsarna därför kallar vi nu till
ett medlemsmöte istället.

Anmälan: Via Draghundsportförbundets hemsida, www.draghundsport.se,
titta på http://www.draghundsport.se/kalender/info/anmalan.pdf för utförlig
information om hur du ska anmäla dig! Observera att du MÅSTE ha en licens
för innevarande säsong och grönt kort för att kunna anmäla dig!!! Ta dig tid
att sätta dig in i hur du ska anmäla dig om du gör det för första gången, det är
enkelt bara du gjort det en gång!
Information: Tävlingsledare Alf Hallén, tel. 070-5980661
PM utkommer ca 1 vecka innan tävlingen via mail.
Väl mött i spåren i Lillholmsjö! Önskar styrelsen för SPHK NN
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande Anna Kuru chiliways93@yahoo.se
Vice ordförande Elisabeth Lönnberg eles@telia.com

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

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

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

Hej alla!
Isen har lagt sig och på kvällarna kan man ibland se ett sprakande norrsken. Träningen är i full gång och hundarna bygger upp sina muskler inför vinterns körning.
Sedan det förra numret har vi hunnit med lite av varje här i vårt alltmer aktiva distrikt!
I slutet av september höll vi en kurs i Kiruna som blev mycket trivsam. Inriktningen
var grundkunskaper i spår, men även massage och stretching för hundarna. I oktober
möttes vi i Piteå för en barmarksträff där alla polara raser fanns med. De som ville
fick prova sina hundar och själva köra dem framför barmarksfordon. Nu i november
har en grupp träffats i Vittangi för lite utställningsträning.
Planeringen inför vår officiella utställning 5:e juli 2009 pågår för fullt. Distriktets
senaste utställning ägde rum för mer än tio år sedan, så det blir ett evenemang vi
ser fram emot. Dessutom passar vi på att ha den i samband med Södra Norrbotten
kennelklubbs internationella utställning, så för den som vill finns det möjlighet att
meritera sin hund två dagar i rad! Vår domare kommer att vara Henrik Söeborg,
Danmark.

jed, alaskan malamute och grönlandshund under nästa år. Mer information kommer
i nästa nummer av tidningen!
Det gläder mig att vi kommit igång med aktiviteter av olika slag runt om i distriktet
och att vi under året även haft ett meriteringstillfälle för alaskan malamute. Vi står i
startgroparna för ännu fler trevliga sammankomster, tävlingar, prov och utställningar
och vi hoppas få se just dig nästa gång!
Nu väntar vi bara på snö! I massor!
God jul till er alla!
Hälsningar Anna, ordf
Ps. Glöm inte att du hittar den senaste informationen på vår hemsida: www.sphk.se/
ovrenorra

Årsmöte SPHK ÖN i Kiruna den 1/2 -09.
Kiruna Snowdog den 31/1, KM planeras i samband med årsmötet.
Tid och plats meddelas på vår hemsida!

Den 31:a januari kommer som vanligt Kiruna Snowdog (inoff.) att gå av stapeln i
Kiruna centrum i samband med Kiruna Snowfestival. Arrangemanget brukar vara
mycket välbesökt av både svenska och utländska besökare, så vi hoppas på många
deltagare och fortsatt god reklam för våra raser! År 2010 kommer utställningen att
vara officiell!
Vårt distrikt har ansökt om att få Tobaksloppet, en medeldistanstävling i Kiruna,
som meriterande för siberian husky. Nästa år kommer den inte att vara det, däremot
arbetar vi vidare för att få den godkänd till 2010. Ett krav för att tävlingen skall
kunna bli meriterande är att det deltar konkurrenskraftiga spann på tävlingen som
hålls i slutet av januari 2009. Så passa på! Tobaksloppet är en tävling med flera år på
nacken och som idag lockar deltagare från både Sverige, Norge och Finland. Vi hoppas få se förare som vill visa att våra siberian huskies kan konkurrera med de bästa!
Läs mer om tävlingen på www.kshk.se.
Distriktet står också i startgroparna för att anordna en meriterande tävling för samo-
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Regn och rusk mötte mig när jag drog upp persiennen på lördag morgon. Suck.
Tjugonionde september. Och idag som kursen skulle vara! Tja, jag kan ju säga som
så, att det är tur att vi har polarhundar, för de tycker aldrig att lite regn och rusk är
något hinder!
När jag körde genom Kiruna hade regnet bytts mot snöflingor istället och det kändes
verkligen som om vintern närmade sig med stormsteg.Vid niotiden fanns vi alla samlade
i Kiruna Slädhundklubbs stuga som vi fått låna (stort tack!).
Vi var, förutom kursledaren Cari, åtta deltagare på plats, alla med sibbar utom
två som hade leonberger och flat coated retiever. Det var också samojed-, och
alaskan malamuteägare anmälda, men de kunde tyvärr inte komma. Vi började dagen
med teori inomhus innan vi väl påpälsade begav oss ut för att göra de första, korta
spåren. Ägaren gick ut (hunden var utom synhåll), lade en skål med godis i slutet av
spåret och gick sedan tillbaka. De flesta hundar fattade galoppen direkt, andra behövde
mer tid. Det var riktigt roligt att se när de hajade till, lade nosen mot backen och
tänkte ”aha, här har ju nån gått, bäst att kolla vart!”.
Vi tog en kort paus med värmande kaffe, hundprat och en genomgång av de något
längre spåren som vi nu skulle lägga. Nu var terrängen mer kuperad och några lade

även vinklar på sina spår. En del hundar fick gå sin ägares spår, andra fick spåra för
dem okända personer. Det gick bra för alla!
Johanna hade gjort goda pajer med sallad som vi åt till lunch, och efter lite mera
hundsnack var det dags för kursens andra del om massage/stretching av hund.
Cari hade teori om detta, hon hade med sin australian sheperd Jason som fick
vara modell. Vi satte oss alla på golvet med våra hundar och fick bit för bit
massera hundarna och lära oss hur vi skulle lägga händerna på musklerna. Vi fick
lära oss vad som var rätt grepp och vad man skall vara försiktig med. Hundarna
(och mattarna) började vara ganska dåsiga i slutet av dagen kan jag lova...
När vi efter en lång dag lastade in våra hundar i bilarna för hemfärd hade solen börjat
titta fram, och under dagen hade idéer om nya kurser och träffar tagit form. Väl mött
på dem! Mer information kommer att finnas på hemsidan!

SPHK
Svenska polarhundsklubben
Specialklubb inom svenska Kennelklubben
Distrikt övre norra inbjuder till
officiell utställning för de fyra polara raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojed och siberian husky
den 5 juli 2009
Plats: Piteå
Domare: Henrik Søeborg från Danmark
SPHK övre norra anordnar denna utställning i samband med Södra Norrbottens
kennelklubbs internationella utställning den 4 - 5 juli 2009
(grupp 5 - de polara raserna – ställs den 4 juli).

Frv. Cari Rörström med Gunlake Stepdancer ”Jason” (hunden ej med på bild) däremot Chiliway’s Never
count me out ”Iza”, Ingela Jakobsson med Fjällbjörnens Glimma ”Indra”, Emma Määttä Lagerlöf med
Paradox Dutchess ”Tuva”, Agneta Henriksson med Breda Blicknes Atle ”Atle”, Anna-Karin Wikström
med Snöälvens Opal ”Allak”, Madeleine Andersson med Lapland Dream ”Akuna”, Johanna Adolfsson
med Bedarra van Helsing ”Peik”, Lotta Andersson med Chiliway’s Never compare with me ”Åska”,
Bakom kameran stod Anna Kuru som också deltog med ”Iza”
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Passa på att ta två officiella utställningar på samma helg och samma plats. Eller
tre på en vecka! Ta ledigt veckan innan då Norra Norrbottens kennelklubb har
sin internationella utställning i Gällivare den 27- 28 juni 2009 .
Mer information och anmälan kommer att uppdateras löpande på vår hemsida:
www.sphk.se/ovrenorra
Välkomna!
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LP1 Silverflocks SnowAkela
Godkänt viltspårsprov
Anlagsklass, rörligt prov
Alaskan malamute
* Spårningsförmåga: Utmärkt
* Arbetstempo: Lämpligt
* Självständighet: Jobbar självständigt
12 åriga Siberian husky
tiken Lazy sitter och njuter
en vacker höstdag i en
färgsprakande fjällvärld.
På väg till Trollsjön från
Vassijaur i Lappland.
Foto: Margot Björnström

Allmänt omdöme:
En tik som spårar lugnt och metodiskt
och klarar sitt arbete utmärkt.
Provort: Gällivare
Domare: Kristina Forsell

Samojeden Gorkii som valp uppe i Furudal
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Johann Andersson och
Keikewabic’s Tundra Tuisku under vandring mot Unna Allakas,
oktober 2008.
Foto: Marit Kangas
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Aktivitetshelg i Kloten
– Med vagnsrace och Grönt kort
Helgen den 24-26 oktober var det dags för aktivitetsträff i Kloten, anordnat av Mälardalens distrikt. Det bjöds på en rad med aktiviteter, såsom rallylydnad, agility, prova
på drag med avslutande vagnsrace, samt även en Grönt kort utbildning för kommande
tävlingssäsong. Anslutningen till träffen var bra och de flesta av deltagarna verkade
nöjda med helgen.
– Det var mycket trevliga människor på plats under helgen och vagnsracet gick mycket
smidigt, berättar Monika Sunhede, som både gått Grönt kort utbildningen och kört
vagnsracet i Kloten.
Monika har själv en snart två år gammal siberian husky hane vid namn Spike. Det är
hennes första draghund, så hon är mycket ny inom klubben. De brukar träna drag
tillsammans, oftast med cykel men de har även testat på släde och trehjuling med spann
några gånger. Vagnsrace var dock något som var helt nytt för dem båda.
– Det var roligt men fruktansvärt jobbigt för banan var som en berg-och-dal bana. Jag
och Spike fick låna en ganska tung trehjuling som vi hjälptes åt att putta och dra över
backarna, så det va riktigt kämpigt. Men det var jättekul att testa på att tävla. Man klarar så mycket mer fysiskt när man är pressad av tid och medtävlare, förklarar hon.
En tradition som höll på att utebli
Från början var det inte något vagnsrace inplanerat under helgen, då Mälardalens
styrelse hade ont om tid i och med planeringen av Gröna kortet utbildningen. Därför
fanns endast öppen träning med på schemat, vilket Camilla Dehlin-Johansson ville
ändra på.
– Vi brukar alltid ha ett vagnsrace på våra träffar. Det hör till, det är ju en tradition! Och vad
är en aktivitetshelg utan ett vagnsrace? Jag tyckte också att det kunde vara kul för allt nytt
folk som var där i och med utbildningen, att även få prova på ett vagnsrace. Så jag tänkte
att jag kunde ställa upp och hjälpa till, berättar Camilla som själv tog tag i saken.
Det blev ett riktigt lyckat genomfört vagnsrace, med 16 deltagande ekipage, där samtliga fyra raser fanns representerade. Många nya ansikten var på plats från fler ställen
än bara Mälardalen. Alla var glada och hjälptes åt. Cyklar och vagnar lånades ut till
dem som inte hade några, och de mer rutinerade förarna hjälpte de nya.
– Jag fick verkligen bra med hjälp från andra. Ganska bortkommen och ny på allt
som jag är så hjälpte många mig tillrätta med trehjuling, tider för start och sådant.
Jag blev klart sugen på att tävla igen. Det var också mycket bra träning, för vi skulle
starta i Kosta Off Snow några helger efter, berättar Monika Sunhede.
Även Camilla håller med om att stämningen var på topp.
– Det gick jättebra. Folk var så snälla, duktiga och positiva. Vi fick punktering på
den bästa trehjulingen så de fick låna en som inte var så bra istället, men alla var lika
glada och nöjda ändå, förklarar hon.
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Prisutdelning med något för alla
Camilla hoppades även på att vagnsracet skulle locka fler besökare till Kloten, vilket
det också gjorde. Under lördagen dök flera personer upp endast för att medverka i
racet. Efter tävlingens slut blev det prisutdelning. Här fanns det priser till alla deltagare, oavsett placering eller tid.
– Även om det inte var några stora priser så fick alla ändå någonting, vilket jag tycker
är jätteviktigt speciellt när det är så många nya med. Det är så tråkigt när bara ettan,
tvåan och trean får pris, då måste nybörjarna känna att det bara är att vinna som
gäller, fast det är att delta som är det viktigaste, berättar Camilla.
Hon vill även poängtera att hon fick bra med hjälp från andra för att kunna genomföra
vagnsracet på bästa sätt. Bland annat fanns Cecilia Lönnberg vid starten och hjälpte
deltagarna iväg vid rätt tid, och Janne Berzén klockade ekipagen när de körde över
mållinjen.
Alla deltagare körde samma runda som bestod av en slinga på 2,5 km. Tävlingens
totalt sett tre bästa tider togs av Joakim Pettersson på första plats, med 2-spann siberian husky på tiden 7.10 minuter. Andra platsen gick till Christer Johansson som
körde 4-spann samojed på 7.15 minuter, och Eva Skullman tog tredje platsen, även
hon med 4-spann samojed och på tiden 7.50 minuter. Fullständig resultatlista finns
på Mälardalens hemsida under kommittéer, Anders dragsportsida.
Grönt kort för tävlingsförare från 1/1-09
Under helgen gavs också tillfälle att gå den så
kallade Grönt kort utbildningen. Kortet har
införts av Svenska Draghundsportförbundet
(SDSF), efter tips från Jordbruksverket. Sedan har SPHK centralt beslutat om att ha
samma syn på Gröna kortet som SDSF, och
från och med den första januari 2009 blir
utbildningen ett krav för alla tävlingsförare
från och med 12 år, som deltar på en officiell
draghundstävling.
Utbildningen i Kloten hade 28 deltagare,
12 av dem var erfarna hundförare och 16
stycken var relativt nya eller helt nya. Anders
Larsson var en av kursledarna under helgen
och han menar att det Gröna kortet har ett
bra syfte både på kort och på lång sikt.
– Vi ska visa att vi värnar om våra djur och
följer Jordbruksverkets regler. Alla ska ha
en god djurhållning. Alla ska kunna tävlingsreglerna. I förlängningen kommer vi
inte att behöva veterinärer vid tävlingarna,
förklarar han.

Megan Selvidge, 2-spann Kickbike med
Alaskan malamuterna Tarrak och Zodiak
Foto: Mia Karacs
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Under en Grönt kort utbildning går man bland annat igenom Jordbruksverkets nya
föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund, som trädde i kraft första maj i
år. Dessa berör bland annat storlek och innehåll på hundgårdar, kojor och andra förvaringsutrymmen, skötsel, rastning och avel, samt uppbindning av hundar i löplina
eller i samband med långfärder och draghundstävlingar. Under utbildningen tittar
man även på Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport
av hund, samt träning och tävling med hund. Alla dessa föreskrifter går att läsa i sin
helhet på jordbruksverket.se, klicka på ”djur och veterinär”, sedan ”djurskydd” och
gå vidare in på ”hund och katt” där samtliga dokument finns publicerade.
Under en Grönt kort utbildning får man även lära sig om omvårdnad av hund, ESDRA: s tävlingsregler, nationella tilläggsregler, tilläggsregler för barmarkstävlingar,
tilläggsregler för nordisk stil samt om meritering av de polara raserna.
Ökar säkerheten och kunskapen vid tävling
Monika Sunhede tyckte utbildningen var lärorik, förutom att hon skulle ha önskat
lite tydligare struktur och upplägg på kursens innehåll var hon nöjd.
– Jag lärde mig lite nytt om utrustning, belöning och motivation och fick svar på några
av mina egna frågor. Många erfarna förare gick kursen så de frågor kursledarna inte
kunde svara på fanns det flera andra som kunde hjälpa till med. Så det byttes idéer
och tips mellan deltagarna också, berättar hon.
En annan kursdeltagare var Rebecca Persson, som också hon är ny inom klubben då
hon skaffade sig sin första malamute för tre och ett halvt år sedan. Rebecca känner att
hon har användning för det mesta som togs upp på utbildningen, vissa saker kunde
hon redan medan andra var nya. Kompendiet med information som deltagarna fick
behålla efter undervisningens slut tyckte hon var mycket bra. Rebecca tycker dock att
utbildningen kanske mer skulle rikta sig till de nya draghundsförarna än alla.
– Eftersom kursen innehåller en hel del som bland annat utrustning, hundvård och
allmänt vett och etikett så tycker jag det är bra att den finns. Dock mer kanske för
nybörjare (som jag). Man kan ju ifrågasätta om de som redan har många års erfarenhet
av draghundar och tävling, som många kanske har lärt sig av, att dessa nu ska behöva
gå en utbildning för att få ett Grönt kort. Den största erfarenheten tycker jag ändå
att jag får av dem som hållit på länge, genom träningsträffar och ”plojtävlingar”,
berättar hon.
Kursledaren Anders Larsson var själv lite skeptiskt i början till införandet av Grönt
kort, då han kände att man krånglande till det för klubbarna. Men nu ser han positivt
på det.
– Jag ser det som en stor fördel att klubbens medlemmar träffas och lär känna varandra under en kurs, annars tränar vi väl mest för oss själva. Man ökar säkerheten och
kunskapen vid tävling. När alla kan reglerna så kommer vi att ha ännu roligare och
trevligare på tävlingarna, utvecklar han.
Av Josefin Andersson
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Hej Malamutevänner!
Nu börjar frosten att lägga sig och den första snön har kommit – inte i stora mängder
i dagsläget, men det är förhoppningsvis endast en fråga om tid innan snön ligger och
snart blir det dags att plocka fram slädar och skidor igen – den bästa tiden med våra
hundar ligger fram för oss nu.
Vi har nu lagt en välbesökt Malamute Special bakom oss. Specialen gick av stapeln i
Hökensås – många kom redan under torsdagen och möttes då av årets första snöoväder
– speciellt för alla som fortfarande hade sommardäck på bilen! Vem hade trott att vi
skulle ha årets Special i 2 dm snö i Hökensås? På fredagen hade vi vår rasträff med
en del information och diskussioner runt rasens hälsa, exteriör, dragvilja, klubbens
valpförmedling samt en längre diskussion om uppfödarkodexen samt remissen från
SPHK om de nya meriterings regler. Ungefär 30 personer deltog på rasträffen. På
kvällen kördes ett kort natt race på ca. 2,5 km med 8 startande spann på ett tämligen
spännande spår och i 2 dm snö. Alla tog sig runt mer eller mindre lyckat – det var
nog endast jag som klarade av att ramla. Hundarna tyckte det var jätteroligt när
det var mörkt och snö –tider var bra med tanke på spårets kvalitet. Lördagen bjöd
på frost och sol hela dagen, en perfekt dag med klar blå himmel för en utomhus
polarhundsutställning. 72 hundar var anmälda så domaren Karsten Grönås hade
fullt upp. Efter utställningen hade vi medlemsmöte med information och lite kortare
diskussioner rörande flera av de ämnen som redan hade diskuterats på fredagen.
Till ”Årets Rookie” korades Björn Zelander för sin prestation på Polardistans
2008 och ”Årets Malamute” blev Terra Polar’s Tenace Nakuuvoq – ägd av Ninni
Hjortvall. ”Knak” som han kallas nominerades först och främst för att han på sin
första tävlingssäsong har gått och fått alla 3 dragproven godkända för att bli svensk
polarhundschampion samt goda utställningsresultat i bl.a. Norge. Efter medlemsmötet
åt vi en jättegod middag på ”Gästhuset” på Hökensås Semesterby. Söndag morgon
körde vi vagnsrace på Tidaholms motorbane – en slinga på ca 5 km med en ganska
så lång och brant uppförsbacke i början. Alla tog sig runt och det såg ut som båda
hundar och ägare var ganska nöjda med sina prestationer. Efter en lång helg och en
välfungerande Specialklubbs helg var det dags för alla att bege sig hemåt. Vi vill tacka
alla deltagare för det goda humöret och den positiva stämning som präglade hela
helgen - hoppas alla hade lika trevlig och roligt som vi! Alla resultaten och protokoll
från möten ligger ute på klubbens hemsida.
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Under rasträffen kom det fram att all information inte kommer fram till medlemmarna
och därför vill vi därför förtydliga att valphänvisningen sen i somras har varit gratis
för klubbens medlemmar. Kraven på hundarna finns fortfarande kvar, lever inte
hundarna upp till dessa krav så kontakt avelsrådet och sök dispens, den möjligheten
finns! Styrelsen uppmanar till att ni använder valphänvisningen – varför ska vi annars
ha en valpförmedling? Det är inte roligt att sitta som valpförmedlare och inte ha
valpar att förmedla. Var samtidigt medvetna om att det finns flera kullar som inte
annonseras ut på klubbens hemsida men på privata hemsidor och kommersiella sajter.
På hemsidan finns numera också en ”att köpa valp” information – titta igenom denna
och hänvisa alla valpspekulanter till denna. Kolla hemsidan ofta – vi har faktisk en
produktiv webbmaster, så det händer mer på sidan än vad vi har varit vana vid sedan
tidigare. Numera håller vi på att göra en ”Hall Of Fame” en sida där alla hundar
som är dubbelchampions (utställnings- och dragchampions) ska bli presenterade – det
är ägarnas ansvar att skicka information och material till webbmastern. Har du en
hund som är dubbelchampion, så skicka en bra bild samt lite fakta på hunden till
webbmastern.
I detta nummer av polarhunden hittar ni annonsen för Malamute veckan 2009 – mer
info och program ligger på webben – samt en inbjuden till ett nytt meriteringstillfälle
i Jämtland. Under 2009 kommer JÄMT-draget att gå av stapeln i Lillholmsjö i helgen
den 28 februari till 1 mars. Hoppas att se många av er vid detta nya arrangemang. I
samband med alla vinterns träffar och tävlingar ska vi se till att få diskuterat SPHKs
remiss och innan årsmötet i Särna ska styrelse samställa alla protokoller från alla dessa
träffar, så vi kan ha et färdigt förslag klart för slutgiltig röstning på årsmötet den 21
februari 2009 i Särna.
Ta hand om er själva och hundarna och se nu till att få lite mil i benen på vovvarna
innan säsongs premiär i Nornas under Trettondagshelgen.
Hoppas ni alla med eran familjer får en riktig trevlig och mysig jul samt ett gott nytt
år – och glöm nu inte bort hundarna i julstressen och ta hänsyn till vovvarna vid
nyårsfirandet.
Karina Andreasen

Hej alla malamutevänner!
Vi har nu fått svar från SKK på vår ansökan om anslutning till hälsoprogrammet
avseende HD. Vi fick avslag på den strängare skrivningen men blev anslutna med den
lägre graden vilket innebär att fr.o.m. 1/1 2010 krävs det känd HD-status på båda
föräldradjuren för att få registrera valpar.
Bifogar nya resultat på hälsoundersökta hundar under augusti - oktober.
Under denna perioden har flera hundar fått anmärkning på sina armbågar och det
fortsätter att dyka upp hundar som har ärftlig katarakt.
Tyvärr blev det en omkastning i förra numret mellan Cahppes Chitina och Arctic
Trail’s Xenon avseende ED-resultatet. De korrekta är med nu.
Åsa Karlsson, avelsrådet
Regnr
S10751/2007
S12920/2008
ning
S17012/2007
S27675/2001
S38397/2007
S38399/2007
S39172/2006
S43402/2006
S44229/2007
S48907/2004
S48980/2003
S56690/99
S57962/2006
S59257/2006
S59847/2004
S60595/2007
S60622/2004
S60627/2004
S66322/2004
ning
S66516/2004
S67209/2005

Hundnamn
Arctic Trail’s You Are Beautiful
Celtic Sweet Melody Of Selawik River

Födelsedatum Diagnos
12/10/2006
Öga ua
8/31/2007
katarakt BP lindrig utbred-

Yukon Trail Zolo
Terrapin’s Talisman Polartrax
Polar Trax Captain Jack Sparrow
Polar Trax Chasing The Stars
Eastern Hill Kamotik Karak
Järnviljan’s Gemini
Eastern Hill Miagorpok Atka
Silent Ridge Calamity-Jane
Eastern Hill Ice Ivalo
Cool
Cahppes Broncho Buster
Night Trail Magical Mystery Trip
Arctic Trail’s Quixot
Noatak’s Sunrise Embla Du Cheyenne
Järnviljan’s Taloch
Järnviljan’s Ki
Tomaqsataniq

1/24/2007
10/22/2000
5/1/2007
5/1/2007
5/4/2006
6/9/2006
5/22/2007
6/25/2004
6/26/2003
11/4/1999
8/15/2006
9/21/2006
8/10/2004
8/23/2007
9/15/2004
9/15/2004
10/7/2004

Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt BP
katarakt BP
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt BP lindrig utbred-

Wilda
Arctic Star Samon

10/10/2004
9/22/2005

Öga ua
Öga ua

KALLESE TILL ÅRSMÖTE FÖR
SPHK:s RASKLUBB FÖR ALASKAN MALAMUTE
PLATS: SÄRNA CAMPING
DATUM: 21 FEBRUARI 2009
TID: EFTER SISTA MÅLGÅNG PÅ RASMÄSTERSKAPET
MOTIONER TILL ÅRSMÖTET SKALL VAR STYRELSEN
SKRIFTLIGEN TILLHANDA SENAST 3 VECKOR
INNAN ÅRSMÖTET (SENAST 31/1-2009 TILL KLUBBENS
SEKRETERARE)
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Regnr
S43869/2007
S41612/2006
S65306/2006
S65308/2006
S29598/2006
S13458/2007
S53878/2007
S10747/2007
S59442/2007
S45624/2006
utbredning (3)
S58819/2003
S37407/2007
S65304/2006
S10749/2007
S59510/2006
utbredning
S39172/2006
S10744/2007
utbredning
S10750/2007
S10751/2007
S57962/2006
S45623/2006
S45626/2006
S45628/2006
utbredning
S17590/2007
S67209/2005

Hundnamn
Mackinaw Butch Cassidy
Stensåsens Snow Dogs Cougar
Stensåsens Snow Dogs Demon
Stensåsens Snow Dogs Miki
Shannuq’s Lupus Mitass
Maya
Nordic Sled Dog’s Al Brage
Arctic Trail’s You Are My Sunshine
Snocrib Deepcreek Shaman
Arctic Trail’s Xenox

Födelsedatum
6/2/2007
4/21/2006
10/11/2006
10/11/2006
3/22/2006
1/9/2007
8/4/2007
12/10/2006
8/26/2007
6/1/2006

Diagnos
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad
HD grad

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros, kraftig

Napipa Magical Wand Titiq
Shannuq’s Magnificent Mayko
Stensåsens Snow Dogs Holley
Arctic Trail’s Yildiz Lady
Mihakias Eagleeyed Heavy Fuel

9/22/2003
4/21/2007
10/11/2006
12/10/2006
9/17/2006

HD
HD
HD
HD
HD

A
B
B
B
B

artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros, lindig

Eastern Hill Kamotik Karak
Arctic Trail’s You Are My Snowangel

5/4/2006
12/10/2006

HD grad C
HD grad C

artros ua (0)
artros, lindig

Arctic Trail’s Your Lovely Heaven
Arctic Trail’s You Are Beautiful
Cahppes Broncho Buster
Arctic Trail’s Xantoz
Arctic Trail’s Xhanto
Arctic Trail’s Xenon

12/10/2006
12/10/2006
8/15/2006
6/1/2006
6/1/2006
6/1/2006

HD
HD
HD
HD
HD
HD

C
C
C
C
C
C

artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros ua (0)
artros, lindig

Cahppes Chitina
Arctic Star Samon

1/17/2007
9/22/2005

HD grad D
HD grad D

artros ua (0)
artros ua (0)

grad
grad
grad
grad
grad

grad
grad
grad
grad
grad
grad

ED

Fem månader gamla Malamutevalpen Gemma har fortfarande valppäls men underullen är så tjock
och tät att en promenad i -25˚ kyla inte är några problem.
Foto: Marit Kangas
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Inbjudan till Malamuteveckan och rasmästerskap (KM)
Datum: 15–22 februari 2009, Plats: Särna Camping
Vi bor i år först och främst i 2-6 persons rum i huvudhuset på campingen. Vid fler
anmälda än vi får plats med i huset – tas stugorna till. Priset för denna vecka är 2500:
-/person. I priset ingår sängplats, frukost, lunchpaket och middag. Barn under 15 år
1500:-/veckan, barn under 6 år gratis (säng ingår ej). Dagspris är 350: -/person, gäller
samtliga över 6 år. Anmälan är bindande!
Hundkörningen står i fokus under veckan – vi kommer bl.a. att ha ”kom bra i
gång med träningen”, skidlektion, gemensamma turer varje dag med olika distanser,
A-test, D-test och polarhundsprov 1 meriterings tillfällen, Rasmästerskap (KM),
rekrytteringslopp, årsmöte samt diskussion av SPHK:s remiss innan slutgiltig röstning
på årsmötet.
Gröna kort utbildning erbjudas på tisdagen 17/2 om tillräckligt interesse finns. Pris:
300: -/person. Anmäla ditt interesse så fort som möjligt till nighttrail@nighttrail.com
– dock senast 12/1-2009. (Vid för få anmälda uteblir utbildningen)
Sista anmälningsdatum är måndagen 12/1 2009. För att bokningen ska gälla, skall
1000: -/person vara inbetalt på malamuteklubbens plusgirokonto: 697925-6 eller
handelsbanken konto: 6189-627 645 852 senast den 18/1 2009, resterande belopp
skall vara betalt senast 31/1 2009.
Ankomst söndagen den 15/2 under dagen. Avresa söndagen den 22/2 efter gemensam
städning av anläggningen. Ta med egna sängkläder. Veckans program ligger på klubbens
hemsida: www.malamuteklubben.se. Dagsprogram anslås på plats.
Bokning till malamuteveckan sker skriftligen till:
Karina Andreasen, Syrenstorpsvägen 20, 83005 Järpen eller per e-post: nighttrail@
nighttrail.com Vid bokning, anmäl eventuella allergier.
Eventuell avbokning skall ske senast fredag 6/2 2009 mot en avgift på 1000: -/
person.
Glöm inte att ta med: stamtavlor, vaccinationsintyg, förarlicens och gröna kortet för
de som ska köra meriteringer och rasmästerskap/KM.
D-testen körs tisdag och onsdag (17 - 18/2) – anmälningsavgiften är 400: -/spann
och senaste anmälan är den 15/2-2009. Rasmästerskapet (KM) med möjlighet för
meritering på A-test (1 mil) och polarhundsprov 1 (2x3 mil) körs fredag och lördag
(20 – 21/2). Rasmästerskapet ingår i veckans pris, övriga är välkommen att delta mot
en anmälningsavgift på A-test 100: -dag/hund och på polarhundsprov1 350: -/spann
(2-dages meritering). Årsmöte på lördagen den 21/2 -2009 efter sista målgång på
rasmästerskapet/KM. Om ni inte deltar under veckan, men vill var med på middagen
lördag kväll efter årsmötet så anmäla er senast den 15/2 på 073-063 8099 – pris 200:
- och anmälan är bindande! Missa inte Malamuteveckan 2009!
Alla frågor gällande Malamuteveckan, rasmästerskapet eller årsmötet - kontakta:
Karina Andreasen – tele: 0647-104 60, mobil: 073-063 8099, eller e-post: nighttrail@
nighttrail.com
Hjärtligt Välkommen!
SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute
Polarhunden 5/2008
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JÄMT-draget

SHAM-draget

28 februari till 1 mars, 2009 i Lillholmsjö, Jämtland

16-17 februari 2008 i Nornäs, Dalarna

SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute bjuder in till et nytt meriteringstillfälle i
Jämtland. Förhoppningsvis kan detta bli ett återkommande arrangemang.

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

Sträckor:
Spann:		 Pris:
10 km
1-spann		 100: -/dag
30 km
1 till 6-spann		 350: -/2-dages tävling
			
Pulkastil: 1-, 2-, 4-spann
Slädhundstil: max 6 hundar

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

AM och SAM har möjlighet att köra A-testen (milen på timmen) båda dagarna –
anmälningsavgiften för A-testen är 100: -/dag.
Vill man bara delta en dag på 30 km under helgen är anmälningsavgiften 200: -/
spann.
Tag med registreringsbevis och vaccinationsintyg. Tävlingslicens och gröna kort
utbildning är ett krav för att få starta. Ifylld spannöversikt (SPHK: s nya) skall
lämnas korrekt ifylld innan start. Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens
slut.
Start och mål på Lillhomsjö Camping.

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!

Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna! (Ingen meritering för SH)

Boende alternativ 1: I privata stugor.
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.

Middag serveras på lördag kväll till självkostnadspris (ca 150:-). Middagen
betalas på plats.
Boende finns på Lillholmsjö Camping och bokas (tidigast från den 20 januari
2009) direkt till Lillholmsjö Camping – telefon: 0645-410 32 eller 0645-410 52.
Middagen lördag kväll bokas i samband med tävlingsanmälan, men betalas på
plats.
Anmälan och information om tävlingen: Karina Andreasen telefon 0647-104 60,
mobil 073-063 80 99 eller på nighttrail@nighttrail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: måndagen den 9 februari 2009.
Anmälan är bindande och debiteras.
Betalning sker till SPHK: s rasklubb för Alaskan Malamute på:
Plusgiro: 69 79 25 – 6 eller Handelsbanken: 6189-627 645 852
SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute hälsar er välkomna
till en trevlig hundkörarhelg i Lillholmsjö.
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Pris:
Gratis
350:350:350:400:-

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!!!!

Anmälan och information om tävlingen sker hos respektive rasklubb.
För AM-klubben/grönlandshundar/samojed: Ninni Hjortvall på 0702-272856 alt 025160120, ninni.hjortvall@edu.alvdalen.se
För huskyklubben: Birgitta Mjöberg, 0251-123 36 alt 0703-859650
Sista anmälnings och betalningsdag: söndagen den 20 januari 2008.
Betalning sker till respektive rasklubb på följande postgiro:
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, seniorklasserna,
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!
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Kjell Jonsson
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kjelljon@telia.com

Eva Skullman
Häijan, Syrendungen
614 96 Östra Ryd
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Anneli Jönsson
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helene.werner@telia.com

Helene Larsson
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Ann Lundgren
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Johan Hultberg
Vresselvägen 18
275 94 Sjöbo
046-631 16
hultbergarna@telia.com

http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5

Hej igen alla Samojedvänner!!

Nu när jag sitter och skriver detta är det full höst här i Skåne det blåser, regnar är
kallt & mörkt ute. Man undrar om det någonsin blir vinter vitt, ljust och fint?? Ja
troligen inte här hos oss men förhoppningsvis norr över, så vi får en riktigt härlig &
bra vecka tillsammans i Furudal.
På tal om Furudal så är det hög tid att anmäla sig till utställningen & dragtävlingarna.
Glöm sen inte att komma på våra övriga aktiviteter bl.a ringträningen,
inkallningstävlingen, barnracet, uppfödarmötet, årsmötet & den gemensamma
middagen som vi lagt till fredagskvällen med förhoppning om att många kommer &
har en trevlig kväll tillsammans.
Ni som ska köra drag tänk på att ha klart med er licens.
Någon som känner sig sugen på att hjälpa till med något under veckan hör av dig till
oss, vi blir jätteglada för all hjälp.
Lite information ….
Om vårt arbete i styrelsen hittills, vi har haft ett antal styrelsemöte på telefon och en
mycket givande arbetshelg i oktober. Vi började med att ha ett konstituerande möte
där Kjell valdes till vice ordförande.
Vi arbetade mest med de nya meriteringsreglerna & domarkonferensen som är 2010,
det är ett stort arbete med bl.a val av huvuddomare & att domarkompendiet behöver
revideras.
Ang förslag till nya meriteringsregler hoppas jag att dessa ligger ute på hemsidan när ni
får tidningen, läs dem noga och kom med synpunkter då helst på mail eller via brev.
Vi pratade också om etik & moral inom vår klubb, den är ju tyvärr inte så hög!
Vill påpeka ytterligare en gång att vi alla ska följa Skk grundregler, läs dem igen är
alltid bra att friska upp minnet. Sphk har också kommit med ett förslag på ett etiskt
program & etiska regler, dessa kan ni läsa på Sphk’s hemsida.
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Styrelsen är bekymrad över hur hälsotillståndet ser ut på HD sidan.
Jag tittade lite på Skk’s avelsdata och den siste oktober var det 124st hundar röntgade
och utav dem hade 34st HD fel, det blir i procent 27,5! Ögonsidan är inte så illa där
var det 182st ögonlysta & 16 hade någon anmärkning räknar man det i procent blir
det 8,75. Något som vi alla uppfödare bör fundera över.
Jag har i höst skrivit en insändare i Svenska Samojedringens tidning, där jag kortfattat
berättade om vår klubb & organisation, hälsade dem välkomna till oss.
I slutet skrev jag något som passar här också nämligen:
En liten tankeställare till oss alla:
Titta inte så mycket bakåt utan höj blicken och se framtidens möjligheter. Att
tillsammans arbeta för att bevara Samojedens ursprung och framtid!
Det var nog lite om det mesta som styrelsen ville framföra, ha nu en riktigt
God jul & Gott Nytt År!! Så ses vi i Furudal.
					
Anneli Jönsson
Meriteringstillfällen för samojed 2009
•
•
•
•
•
•
•
•

Nornäs 3-4/1-2009 Polarhundstest A och B
Polarhundsmästerskapen31/1-1/2 -2009 Alla prov på distanser 10km eller mer
Furudal 5-11/2- 2009 Alla prov
Shamdraget 14-15/2-2009 Alla prov på distanser 10km eller mer
Testtillfälle Jämtland 28/2-1/3-2009 Polarhundstest A och B
Polardistans 9-14/3-2009 Polarhundsprov 2
Fäbodraget 21-22/3-2009 Alla prov
SPHK ÖN Arvidsjaur 4-5/4-2009 Polarhundstest A och B

Norge
• Samojedsamlingen 5-8/3-2009 Polarhundstest A
• P-löpet 27/2-1/3- 2009 Polarhundstest B

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.
Polarhunden 5/2008
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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.
Tfn: 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. Övriga upplysningar även Eva Skullman: 011-740 81
ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån
Junior-, bruks-, unghunds- och öppenklass
Championklass
Veteranklass 8 – 10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

125 kr
270 kr
270 kr
200 kr
GRATIS
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 så därför 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
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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: 		
Slädhundstil 4-spann ca 10 km
Slädhundstil 6-spann ca 10 km
Nordiskt 1-4 hundar herrar
Nordiskt 1-4 hundar damer
Linkörning herr och dam ca 10 km

SÖNDAG:
Slädhundstil 4-spann ca 10 km
Slädhundstil 6-spann ca 10 km
Nordiskt 1-4 hundar herrar
Nordiskt 1-4 hundar damer
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
Slädhundstil NM
Rekryterings klass
Linkörning
Juniorer
Polarhundtest A
Polarhundtest B

350 kr (2-dagarstävling)
350 kr (2-dagarstävling)
50 kr (inofficiell)
100 kr(inofficiell)
Gratis
100 kr (per dag och hund)
250 kr (2-dagarstest 19-20/2)

ANMÄLAN: Endast skriftlig anmälan sändes till Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1,
585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73 e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com
SISTA ANMÄLNINGS OCH 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, men med samojeds viktregler.
Förarlicens och medlemskap i SKK eller SPHK krävs (eller motsvarande utländsk
organisation). Samt id märkta hundar med chip – tatuering ej godkänt.
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.
Polarhunden 5/2008
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Ordförande
Vakant

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

Sekreterare

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

Kassör (ej ledamot)

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

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

Om snö finns, skotrarna fungerar och de frivilliga banfunktionärerna är friska blir det
även i år prov/test över 2 x 30 km. I år är alla polara raserna välkomna. Jag hoppas
att få se så många som möjligt på årsmötet och i spåren i Nederhögen i januari. Och
före det ska ni ha en riktigt god jul och ett trevligt nyårsfirande.

Ledamot

Grönlandshund

Suppleant

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

www.gronlandshund.sphk.se

Det finns få grupperingar/intressegemenskaper som har så bred representation från
olika samhällsskikt som i draghundssporten. Är det därför som så många frågor
skapar oenighet och till och med allvarliga konflikter? Nej, jag tror inte det. Jag tror
att huvudorsaken är att vår hobby (några har det som jobb) rör ett stort antal levande
individer. Vi har inga bollar som ska in i målet, inga bilar som ska trimmas, inga
böcker som ska läsas… Vi har levande djur som ska utföra ett arbete. Ett arbete för
oss? Eller ett arbete för de själva ska få ut något bra av livet? Frågor och tankar som
jag inte tänker utveckla här.
Men jag kan konstatera att det finns all anledning att fundera i de här banorna
och sedan koppla detta till två mycket viktiga frågor som SPHK just nu har på
dagordningen. Det ena är förslaget till etiska riktlinjer där avsnittet om påföljder för
de medlemmar som inte följer reglerna kan komma att ge SPHKs huvudstyrelse en ny
diger arbetsuppgift framöver om vi ska fortsätta att angripa varandra med påståenden
grundade på rykten eller i övrigt dåligt underbyggda argument. Fundera igenom vad
du gör, vad du säger, vad du skriver. Tänk på att vägen mot målet inte ser likadan ut
för alla och att ingen väg är mer rätt än den andra. Tänk på hundarna – tänk inte
egoistiskt bara på dig själv.
Det andra är givetvis förslaget till nya meriteringsregler. Inom grönlandshundklubben
har vi nu klarat av ett styrelsemöte där vi bara behandlat den här frågan.
Förhoppningsvis finns det när du läser det här ett förslag till remissvar att ta del av
på hemsidan. Remissvaret beslutas definitivt av årsmötet i januari (se inbjudan i detta
nummer). Det är alltså viktigt att du kommer och gör din röst hörd på årsmötet.
Vårt diskussionsforum på nätet rörande meriteringsreglerna har varit rätt flitigt besökt.
Här hämtade styrelsen många argument för och emot de olika förslagen. Men eftersom
en del skriver under pseudonym har vi ingen aning om vad som är medlemmarnas
tyckanden. Ytterligare ett skäl för att vara med och påverka remissvaret vid årsmötet.
Och du, tänk på hundarna – inte bara på dig själv.

66

Polarhunden 5/2008

Åke Wedin
Vice ordf
Ang Rasklubben för grönlandshunds utställning 2009
Styrelsen och utställningskommittén har kommit överens om att flytta vår utställning
och ha den i samband med höstträffen 2009. Vi kommer alltså ha vår höstträff på
Grönklitt i Orsa 4-6 september 2009. Mer info kommer närmare utställningen/
träffen.
Med vänlig hälsning Sofia

SPHKs rasklubb för grönlandshund kallar till årsmöte.
Datum: fredagen den 16e januari 2009
Tid: ca kl. 17.00
Plats: Nederhögens vildmarkscenter
Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast fredagen den 26e december.
Sofia Christensen
Slåttergatan 24
667 34 Forshaga
sekreterare@gronlandshund.sphk.se
Välkomna!
Styrelsen

Mätning och vägning av hundar 1988-2008
År
1988
1991
1995
1997
1999
2000
2004
2008

Antal hanar
7
7
21
14
25
34
10
17

Medelvikt
37,7 kg
31,7 kg
32,5 kg
37,5 kg
39 kg

Medelhöjd
64,4 cm
63,4 cm
63,6 cm
64 cm
64,5 cm
63 cm
64 cm
65, cm

Antal Tikar
3
5
16
7
8
25
7
15

Medelvikt
28 kg
26,2 kg
26,2 kg
29 kg
30 kg

Medel höjd
60 cm
58,2 cm
58,5 cm
57 cm
56,9 cm
58,3 cm
56,4 cm
60 cm
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GRÖNLANDSHUNDKLUBBENs
Vinterträff 15 – 18 januari 2009
Nederhögens Vildmarkscenter
( Ca 3 mil söder om Åsarna )
PROGRAM
Torsdag 15 januari:
Ankomst till Nederhögen, Fri körning
Sista möjlighet till anmälan till Grönlandslöpet, (dragprov/-test), 2 x 3 mil.
Anmälan till Grönlandshundlöpet sker senast tors. 15 januari, till Lasse, nr se
nedan
Startavgift, alla klasser 250:- (barnrace gratis)
Fredag 16 januari
Grönlandslöpet, första start kl. 10.00. Barntävling, 4 – 7 km(anordnas vid
intresse, meddela i tid!) ÅRSMÖTE ca kl. 17.00, se separat annons!
Lördag 17 januari
Grönlandslöpet, första start kl. 10.00. Barntävling, 4 – 7 km
Föreläsning av Nils-Arne Törnlöv, ca 16.00
Lite smått och gott om hur det var förr. Hur det gick till när klubben startade
m.m.
Gemensam middag och fest med prisutdelning, kl. 19.00. Självkostnadspris…
Söndag 18 januari
Fri körning, Städning och hemfärd
Fler aktiviteter anordnas under träffen!
Anmälan: Anmäl till träffen senast fre. 9 januari,
Logi: 170 kr/natt och pers. Barn under 12 år: 85 kr/natt. Medtag lakan.
Självhushåll. Lasse Hammarfalk, tel 0682-220 75 0703-763 319 e-mail:
svartisens@hotmail.com
Ring Lasse för vägbeskrivning. Skyltat från E45, Rätan
(Bindande anmälan, vid förhinder ring!)
Alla polara raser är välkomna!
Tag gärna med något till prisbordet!
VÄLKOMMNA!
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Dragmeritering 2009
För dragmeritering av grönlandshund finns både polarhundprov och polarhundtest.
Kompletta regler för meritering finns utlagt på rasklubbens på hemsidan.
Observera att blanketten för registrering av dragmeritering är reviderad. Den finns på
rasklubbens hemsida. Komplett ifylld meriteringsblankett och kopia på stamtavlor för
icke svenskregistrerade hundar ska överlämnas till arrangören före start.
Avgiften för meritering ingår normalt i startavgiften till tävlingen.
Polarhundprov (dragprov)
Rasklubben rekommenderar att alla hundar som används i avel har ett godkänt
polarhundprov. Godkänt polarhundsprov krävs för att delta i bruksklass på utställning
och för att få titeln svensk utställningschampion.
Provets sammanlagda distans är minst 6 mil och ska köras under två dagar i rad (t ex
3 + 3 mil). Provet kan avläggas både i pulkastil och slädhundsstil och med draglast
enligt reglerna. Tidsgränsen för godkänt prov är segrarens tid +50 %. Dessutom krävs
att tre spann med samma draglast fullföljer tävlingen.
Polarhundtest (championatprov)
Tre godkända polarhundtest och minst en 2:a på utställning krävs för att din hund
ska bli polarhundschampion. Testerna måste avläggas under minst två säsonger och
minst ett måste vara i enspann.
Testet kan avläggas på två typer av tävlingar, dels tävlingar med samma distansoch viktkrav som vårt polarhundprov dels vid nonstoptävlingar om minst 100 km.
Tidsgränsen för godkänt test är segrarens tid +15 %. Det krävs alltid att tre spann
med samma draglast fullföljer tävlingen.
Draglast
Draglasten för tvådagarstävling framgår av reglerna för meritering. Meritering med
tyngre draglast, t.ex. på något av malamuteklubbens arrangemang, är tillåtet.
Vid tävlingar under tre eller flera dagar samt nonstoptävlingar ska draglasten vara
den utrustning som arrangören kräver för att tävlingen ska kunna genomföras på ett
säkert sätt.
Godkända meriteringsstillfällen 2009
Styrelsen för rasklubben har beslutat att följande arrangemang är godkända
meriteringstillfällen.
3-4 januari:
Snöträff 2x3 mil, Nornäs, Rasklubben för Alaskan Malamute
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)
16-17 januari:
Nederhögen 2x3 mil, Rasklubben för Grönlandshund
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)
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vecka 5:
Polarhundsmästerskapen 2x3 mil, Hamra, SPHK Mälardalen
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)
14-15 februari:
SHAM-draget2x3 mil, Nornäs, Rasklubben för Alaskan Malamute
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)
17-18 februari:
Malamuteveckan, 100 km, Rasklubben för Alaskan Malamute
(Polarhundtest D)
28 februari – 1 mars:
Jämtdraget 2x3 mil, Lillholmsjö, Rasklubben för Alaskan Malamute
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)
28 februari:
P-löpet 100 km, Femundstunet, Norsk Polarhundklubb
(Polarhundtest D)
9-14 mars:
Polardistans 16 och 30 mil, SPHK Västra
(Polarhundtest D)
21-22/3 mars:
Fäbodraget 2x3 mil, Koppången, SPHK Gävle-Dala
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)
28 mars:
Beaver Trap Trail 100 km, Norråker, SPHK Nedre Norra
(Polarhundtest D)
4-5 april:
Tävling/ meriteringstillfälle, Arvidsjaur (Auksjaur), SPHK Övre Norra(Polarhundprov
1, Polarhundtest C)
Kontaktperson i rasklubben
Gunilla Mellgren, 0691-302 02, 070-681 64 77, gunilla@bhc.se, Torps-Viken 256,
840 12 Fränsta

70

Polarhunden 5/2008

från min sida…
I år hade jag med mig min ena grabb och en kompis till honom, som aldrig hade varit
på hundträff förut.
Som vanligt kom jag inte iväg hemifrån som planerat, att tycktes dra ut på tiden. När
vi väl var framme och hade fått upp tält och rastat och matat hundar så var klocka
22.00 och det var bara att försöka äta lite snabbt för att komma i säng.
Hur skönt det är att komma ifrån vardagen och ut i skogen i tält o somna lyssnandes
på regnet som smattrar lite försiktigt mot tältduken, ja det är helt underbart!
Morgonen blev tidig, det var några hundar som tyckte att vi inte behövde mer sömn
än till 05.00. Ja inte är jag riktigt så morgonpigg inte. Jag låg och drog mig en stund
innan det var dags att komma på fötter för att ordna med dagens arrangemang.
Vi skulle ha weight-pulling, enklare utställning utan konkurrensbedömning och
senare vår lite speciella dragtävling.
Jörgen hade ordnat med en släde med metallmedar som hundarna skulle dra en
kortare bit. Vi lastade den med tegelstenar allteftersom hundarna orkade dra den de
få metrarna. Det märktes vem som hade tränat på det här momentet. Jörgens hane
drog mer än dubbelt så mycket jämfört med de andra hundarna. in teori är att alla
våra hundar är tränade att stanna när de känner att det tar stopp medan Jörgen har
ju provat ut den här och hans hund vet att om han flyttar det lite så går det lättare,
det har han ju tränat på! Jörgen hane var helt klart starkast, han vann stort.
Utställningsbedömningen blev lite försenad för domaren hade klivit av tåget på fel
station så det blev bara att (efter att ha åkt 5 mil för att hämta domaren åka 4 mil för
att hämta honom på en tidigare station) hämta honom lite längre bort. Och jag som
hade stressat som bara den för att hinna. Ja sådant händer. Tillslut fick allt på plats
och domaren bedömde hundarna, beskrev kvaliteter och hur man skulle visa hund på
bästa sätt. Han avslutade sin visit med en kort tur med Kenth Hjelms 3-spann som
han fick köra själv! Han var väldigt nöjd efter detta. Jag har nog aldrig haft så ont
i magen förut som jag fick när jag såg, inte den helt purunga, domaren svischa iväg
med de sugna hundarna. Kenth cyklade med för att kolla så allt gick bra och han kom
helskodd tillbaka för att snabbt hinna till sitt tåg hem. Ja det var en pärs för sig.
Efter detta så hade vi vår årliga barmarksdrag med, i år, ett ihållande duggregn. Det
var en hel del strul men allt gick bra och jag tror alla var nöjda. I år var t.o.m. våra
danska vänner med och tävlade.
Trötta och slitna efter dagens strapatser så samlades alla kring borden under
presenningen och vi grillade och hade en väldigt trevligt samkväm.
Söndagen hade vi vigt åt möte med meriteringsregler samt cert i bruksklass som
centralt ämne. Vi beslutade om hur vi ska komma fram till hur vi ska komma överens
om vilka meriteringsregler som vi ska ha. Beslutet som vi tog var att vi på den här
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träffen skulle genomföra grupparbeten som ska sammanställas och på hemsidan
ska öppnas ett forum där alla kan säga vad de tycker. Allt detta ska styrelsen ta
med sig till ett extra styrelsemöte för att arbeta genom ett förslag om hur vi tycker
meriteringsreglerna ska se ut. Dessa ska läggas ut som förslag på hemsidan och där
sak alla kunna läsa igenom det och kunna förbereda sig till årsmötet där vi ska ta
slutgiltigt beslut.
Ett annat beslut var att vi ska bjuda in andra rasklubbar till vår vinterträff med
meriteringstillfälle. Alla var väldigt positiva till detta.
Ha en trevlig höst nu och jag hoppas att vi kommer få den riktiga vinter som alla
hoppas på.
//Sofia Christensen

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

http://www.siberianhusky.se
Ordförande
Birgitta Mjöberg Ringvägen 8. 79492 Orsa
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, vanervind@gmail.com
Sverker Björk, Södra Byhult, 560 13 Hok
0393-230 54, info@lanjas.com

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

Rasspecialen i Bjursås lockade återigen många deltagare och domarna Per-Erik Wallin
och Sonny Ström hade ett delikat uppdrag att döma alla fina huskys. BIR blev till
sist Karsten Grönås unga hane Robert av Vargevass. BIM var även den en norskägd
hund, Snöheimens Tanja ägare Tora och Viggo Jörgensen. Att notera är att Tanja blev
BIM även på norska rasspecialen ifjol och att Roberts mor, Evita blev BIM på svenska
rasspecialen för två år sedan! Finska rasspecialvinnarna Arctic soul Uhku och Arctic
soul Janka tog hem bästa veterantitlarna. Bästa uppfödargrupp blev Snowstreams,
Ylwa Malmberg och bästa avelsgrupp hade fjolårets vinnartik Freja/Tia, ägare Jens
Lindberget. Grattis till vinnarna och ett stort tack till alla funktionärer som gjorde
arrangemanget möjligt!
Vintern är i antågande och med den flera chanser att prova på att tävla och meritera Era
hundar. I år är det en ny mer lättförstådd meriteringsblankett som skall användas, ladda
ner den från hemsidan. I februari, i samband med SHAM-draget så håller rasklubben
sitt årsmöte. Där skall det nya regelpaketet diskuteras och röstas om. Se mer om
förslaget på annan plats i tidningen och på hemsidan, www.siberianhusky.se
Det är väldigt roligt att få mejl från nya huskyägare. Siberian huskydagarna i våras var
väldigt uppskattade och Marlene Karlsson är i full planering för nästa års träff. Det blir
som tidigare blandade aktiviteter anpassade för Siberian Huskyns speciella natur.
Grönlandshundarna NS U Piqtuq & Unna
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Foto: Malin Aspaas

Malin Sundin, sekreterare
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REMISSVAR från styrelsen för rasklubben för Siberian Husky
Att röstas om på årsmötet 14 februari 2009 Nornäs. Se separat kallelse
”Principer för meriteringsregler inom SPHK åren 2012 – 2016”
PUNKTER SOM GÄLLER SIBERIAN HUSKY UTKLIPPTA:
6.2 Utställningschampionat, SUCH
Krav för att få Svenskt utställningschampionat (SUCh)
♦Tre certifikat utdelade av minst två olika domare.
♦Minst ett certifikat ska vara taget efter 24 månaders ålder.
♦Minst ett certifikat ska vara taget på en utställning arrangerad av rasklubb eller
distrikt
inom SPHK.
♦Minst första pris på av rasklubben godkänt dragprov, se avsnitt 7 och 8. För
Siberian
husky godtas även två andra pris.
6.3 Polarhundchampionat S(polar)CH
Krav för att få polarhundchampionat S(polar)CH:
♦Tre godkända dragprov med första pris enligt avsnitt 7 och 8.
♦Proven ska vara tagna under minst två säsonger.
♦Minst andra pris i kvalité på officiell utställning efter 15 månaders ålder
7. Översikt
Krav för BKL:
Krav för SUCH:

Minst 2:a pris på dragprov SMD eller LD
1:a pris på dragprov SMD eller LD.
Alternativt: Två 2:a pris på dragprov SMD eller LD.
Krav för S(polar)Ch: Tre 1:a pris dragprov SMD eller LD.
8.4 Dragprov SMD, sprint och medeldistans
Gäller för: Siberian husky
Syfte: 1:a pris är ett av kraven för S(polar)CH och är ett av alternativen för SUCH.
Ett 2:a pris berättigar till deltagande i bruksklass på utställning. Två 2:a pris är ett
alternativ för SUCh.
3:e pris berättigar till lägre registreringsavgift för valpar hos SKK.
Körstil: Slädhundsstil, ingen draglast.
Distans: Tävling två eller flera dagar av sprint- eller medeldistanstyp.
(REKOMMENDERADE DISTANSER skrivs in i klartext senare. Se webben för
mer information!)
Tid för 1:a pris: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 2:a pris: Grundtid + 10 %. Minst tre fullföljande spann.
Tid för 3:e pris: Grundtid + 15 %. Minst tre fullföljande spann.
Grundtid: Se avsnitt 10.
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8.5 Dragprov LD, långdistans
Gäller för: Siberian husky.
Syfte: 1:a pris är ett av alternativen för SUCH och ett av alternativen för S(polar)Ch.
2:a pris ger rätt att delta i bruksklass på utställning. Två 2:a pris är ett
alternativ för SUCh. 3:e pris berättigar till lägre registreringsavgift för
valpar hos SKK.
Körstil: Slädhundsstil. Draglasten ska vara den obligatoriska utrustning som
arrangören
kräver för att tävlingen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Distans: Minst 160 km.
Tid för 1:a pris: Grundtid + 5 %
Tid för 2:a pris: Grundtid + 10 %
Tid för 3:e pris: Grundtid + 15 %
Grundtid: Se avsnitt 10.
Vid tre eller fler startande, men färre än tre spann i mål så får de hundar som går i
mål 2:a pris på dragprov LD. Ihopslagning av klasser får inte ske efter start, men det
är tillåtet att vid få startande slå ihop begränsad och öppenklass före start.
10. Grundtid
Grundtid används för beräkning av godkänd tid för olika priser vid meritering.
Grundtiden
beräknas utifrån för de snabbaste spannens resultat.
Antal fullföljande spann Grundtid är medeltid beräknad för
3 – 14 de två första spannen
15 – 29 de tre första spannen
30 eller fler de fyra första spannen
Mer information finns också på www.siberianhusky.se eller kontakta styrelsen.

ÅRSMÖTE

SPHK´s rasklubb för Siberian Husky kallar till årsmöte i samband
med SHAM-draget. Lördagen den 14 februari 2009 klockan 16.00 i
Nornäs skola.
Vänligen kontrollera Ert medlemskap så att det stämmer.
Motioner och skrivelser skall vara sekreteraren till handa före den 31
december 2008.
Malin Sundin. Näset 2. 794 92 Orsa eller sekreterare.sh@sphk.se
Polarhunden 5/2008
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Medlemsannonser
OBS! Medlemsannonserna får fr.o.m. 2008 vara max 15 rader!
Det är ca. 500 tecken.

ALASKAN MALAMUTE
Kennel Mackinaw väntar valpar
i mitten av november efter SUCH
Battlefield’s Potomac Twilight Chilli
och SUCH, FINUCH, ECH, RUCH,
INTUCH, Mackinaw’s Four Wheel
Drive Diesel.
Båda är friröntgade i höft- och
armbågsleder, ögonlysta u.a., sunda
och med milt temperament. De går som
ledarhundar i vårt sexspann malamuter.
Chilli är en direktimport från USA.
Louis & Evy Liljedahl, tel. 0951-230
40, mail@louis-liljedahl.se. Se tidigare
valpar från denna kombination på
www.mackinaw.se
Alaskan malamute valpar – Två stycken
finns kvar
En hane och en tik födda 080820.
Mor: Järnviljans Luna (Nome/Masanos
Iron Will Adobe) Polarhundstest A.
Far: Yukon Trail Zipp (Kodiak Zorro/
Vinca Von Kuhn). En andraplacering
på Kosta off Snow 08 för föräldraparet
i fyrspannsklass. Valparna förväntas
bli mycket dragvilliga med gott
temperament. Leveransklara. 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. Vi finns i
Evertsberg, Dalarna.
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Malamutevalpar
Valpar väntas vecka 47 efter mycket
lätthanterliga och okomplicerade
hundar med mkt bra bruksegenskaper.
Mamma är Noatak´s Omen Snöyra du
Cheyenne (S60327/2003), stolt pappa
är Kodiak-Zorro (S10848/99).
Yra har genomfört norska P-löpet 10
mil, dragprovsmeriterad, 2:a plats 3x52
km VM Åsarna –08. Också mkt använd
i turistkörning. På utställning 2 svenska
cert + 1 norskt cert.
Zorro har genomfört Polar Distans och
är Svensk (polar)champion.
Båda föräldrarna är HD och ED fria
samt ögonlysta utan anmärkning.
För mer information kontakta Kristin
eller Christer.
Tel 0280-83056, mobil 070-3283056,
mail esseth-afseer@telia.com

SIBERIAN HUSKY
Siberian Husky valpar 1+4 födda 10
oktober. En lugn o harmonisk kull. Det
är en spännande kombination som vi
väntar oss mycket av.
Far är Bastunäs Mikro ( Nanoq ) som
är efter amerikanska långdistanslinjer.
Utställd med 1.a. Nanoq är dragvillig
social och lättlärd hane med mycket god
mentalitet. Han går som fronthund för
vårt spann och gör ett bra jobb. Kan
också gå i en-spann.
Mor är Siri, som har gamla goda

svenska linjer i sig. Mycket tillgiven o
social. dragvillig och har börjat få gå i
front tillsammans med Nanoq. Har lätt
att lära. Utställd med 1.a.
För mer information ring eller maila.
tel: 0532-252 36, mob. 076-849 47 50
mail: marialutken@yahoo.se
Kennel Kalaallit / Maria o Per-Åke
Siberian husky valpar
Två valpkullar födda 7 och 10/10 efter
välmeriterade linjer!
Kull e. Nathan av Vargevass u.
Vintervisa’s Brinna Sujozdotter
Kull e. Robert av Vargevass u.
Vintervisa’s Bris Sujozdotter
Några valpar ännu otingade. Säljs enl.
SKK’s regler. Se vår hemsida eller ring
för mer info.
Kennel Vintervisa’s - tel. 0644-500 35,
070-244 79 92
www.vintervisa.com
Varmt välkommen önskar Pernilla!
Valpar väntas vecka 49 mellan:
Nymånens Idun reg.nr.48689/2004
Ögonlyst,röntgad. Har gått som
ledarhund i Freddie Åkerlinds spann
Heidiburghs Eskil reg.nr.s50902/2005
Ögonlyst,1:a pris polarhundsprov
3,1/1HP.i juniorklass,1/2ökk,1/1bkk.

Siberian Husky valpar
Wild Tribe’s Skade & Wild Tribe’s
Tor säljes efter meriterade och duktiga
draghundar.
Mamma Wild tribe’s Alou har varit med
på VM, SPHK NNs KM & SM
Både Alou & pappa Varg har trevligt
temperament, äter & dricker bra
Valparna är leveransklara då de blev 8v
den 24okt. Pris: 8 000kr / valp alt
12 000kr för bägge
För mer info, ring Camilla
073-040 27 18 www.wildtribes.se
Siberian Huskyvalpar
födda 08-11-15 och två tvååringar
till salu. För mer info ring
070-601 10 50
Anna Kårwik, Kennel Trädgårdsvargen
Två valpkullar väntas under v 47-48.
Kull 1: Efter Biekke´s Bivo och Biekke´s
Hyss
Kull 2: Efter Stalo´s Aila och Biekke´s
Rakkas.
Föräldrar är rutinerade tävlingshundar
med meriter från VM; SM, EM.
Ring för mer info: 090 97100
e-post: siberianhusky@gunnismark.se

För mer info.www.eskipottrails.se
Kennel Eskipot trail´s
Gunilla o Ulf Jönson tel:0303
52504,Gunilla 0705574370,Ulf
0705294410
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ÖVRIGT
Bortskänkes!
Ca 150 exemplar av tidningen
”Polarhunden” från start 1972, då
Polarhundklubben startade och hette
”Grönlandshundsklubben” tills nu, kan
hämtas hos mig.
Träningsvagn säljes!
Hemmagjord 4-hjulig träningsvagn,
något direktstyrd, för tre eller flera
hundar av grönlandshundsstorlek säljes.
1000 kr. Hämtas hos mig.
Anders Brännlund, Solbacka, Gådeåby
156, 87193 Härnösand. Telefon: 0611
72200, 72222 eller
070 322 34 34.
Släde säljes:Rotter speed sled full
carbon. Supersläde med specialbeställd
slädsäck i svenska flaggans färger.
Använd en tävling,mycket fint skick,2 st
nya Danler ankare ingår.
Pris 15 000 kr
Säljer även en fyrhjuling Honda
Rancher 350 2003 i fint skick
43 000 kr
Patrik Kuru 070 5611394
Patrik.kuru@telia.com

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

Pertti Lehtiranta
Mia Karacs

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

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

Släpvagn med hundbox.
SM släpet 1000 L Stand -94. Nya
bromsbackar, mont. sats, bromsvajrar,
hjullager båda hjul. SoVdäck.
Boxen i plyfa. Längd: 2,70, bredd: 2,05
och höjd: 0,62. 10 fack.
Pris: 11 000 kr.
Säljes även separat.
Hans Gunnar Sjöö
0243-232625 eller 070-243 65 19

78

Polarhunden 5/2008

Polarhunden 5/2008

79

KENNEL FENRISULVEN

Nordic sleddog’s

Racing Siberian Huskies

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

Ledig annonsplats i färg:
1760 kr/nummer
8000 kr/helår (5 nummer)

Kajsa-Stina Edin myser i snön med huskyn Diesel. Foto: Josefin Andersson

Posttidning B

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

Hemma Hos Bergsguiden

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

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

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

Nammatj GT

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

