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

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

Sekreterare:  Agneta Nilsson Hörnlund sekreterare@sphk.se
 Sandbäcken 1
 542 91 Torsö Tel: 0501-199 54

Kassör: Gunilla Mellgren gunilla@bhc.se
 Torps-Viken 256 Tel: 0691-302 02
 840 12 Fränsta Mobil: 070-681 64 77

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Johanna Adolfsson Tel: 070-228 09 26
Nedre Norra:  Caroline Hoffman Jönsson  Tel: 0671-201 19
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-330 20
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Jan-Erik Engebretsen Tel: 0565-851 83

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-104 60, 073-063 80 99 
Grönlandshund: Åke Wedin wedin@bhc.se
 Torps-Viken 256, 840 12 Fränsta
 Tel: 0691-302 02 
Samojed: Anneli Jönsson kennel@deejasome.com
 Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv 
 Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16 
Siberian Husky: Anders Hörnlund 
 Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
 Tel: 0501-199 54

Tävlingsekreterare: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
 Åsen 205, 830 70 Hammerdal
 Tel: 0644-103 35, 0706-416 515
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Upnorth Brage Bifrost, 3 mån

 Foto: Johanna Adolfson

Kära Polarhundsvänner

Tidningen denna gång har varit riktigt jobbig 
att få ihop. Först kraschade min dator och 
lämnades in på service. 5 veckor senare fick 
jag beskedet att jag blir tvungen att köpa en 
ny då den inte gick att laga. Sagt och gjort, en 
ny dator införskaffades. Då kom problemet 
som alla som köper en ny dator kommer till. 
INGET fungerar som normalt. Alla program 
ska laddas in, typsnitt, filer (som jag tack o 
lov hade på extern hårddisk). Problem num-
mer två var att MÅNGA ev Er skickade in 
material ALLDELES för sent. Jag fick in ma-
terial TVÅ och EN HALV vecka efter manus-
stopp. Och problem nummer tre: När jag väl 
hade bearbetat alla era filer saknades det 10 
sidor i tidningen. Jaga, jaga, jaga material.

Jag måste påpeka igen att när ni skickar ma-
terial till mig så får ni ett mail tillbaka från 
mig om att jag har mottagit filerna. Får ni 
inte det är det bra om ni hör av er till mig 
så att vi kan kolla att allt kommer med. Det 
gäller allt, även medlemsannonser.

Vad gäller tidningens innehåll önskar vi i re-
daktionskommitéen få in mer förslag på ar-
tiklar som ni skulle vilja läsa om.

För övrigt har jag i alla fall haft en händelse-
rik vinter med många aktiviteter. Jättekul att 
träffa alla ”gamla” bekanta som man kan-
ske  bara träffar på olika arrangemang. Och 
ännu är det inte slut. Ha en fortsatt underbar 
vinter.
 //Mia

Omslagsfoto: Henrik Emanuelsson på SHAM-
draget i Nornäs.

Foto: Josefin Andersson



LEDAR
      SKALLET

090321-22  Fäboddraget, GD  
090326-28  Beaver Trap Trail, Norråker,  
 arr. NN  
090404  Short Track i Norra Lit, NN  
090404-5  Dragtävling/Meritering, ÖN 
 Utterträskdraget, 
 meritering för AM, GR, SA

Aktivitetskalender Utställningar

Vinter
Ja, i år i motsats till förra året så har vi faktiskt just nu, i mitten på februari, en riktigt 
fin vinter. Det har naturligtvis underlättat för dem av oss som håller till i norra Svealand 
och längre norrut i landet. Snön och kylan är ju en av grundförutsättningarna för det 
som vi håller på med. På sina håll låter det till och med som man har fått väl mycket 
snö, och det är väl så att för mycket och för litet skämmer allt.

Tack Mälardalen
Jag vill rikta ett tack till Mälardalsdistriktet för ett fint arrangerat Polarhundsmästerskap 
i Hamra. Jag är väl medveten om att det finns en del synpunkter, framförallt på 
tidtagningen, men på det hela taget får jag intrycket att alla är överens om att Hamra 
är en bra tävlingsplats, som vi naturligtvis hoppas att vi ska få möjlighet att använda 
fler gånger i olika sammanhang.  I år, i motsats till förra året i Särna, kom det stora 
snöfallet (40-50 cm) några dagar före tävlingen, och det innebar massor av arbete 
för arrangörerna och fina förhållanden under tävlingen. Jag vill rikta ett stort tack 
till de som slet och jobbade, och därmed möjliggjorde arrangemanget, och samtidigt 
gratulera medaljörerna.

Nya meriteringsregler
Det har lagts ner mycket arbete ute i rasklubbarna på det förslag som SPHK bett att 
få svar på. Rasklubbarna har drivit processen på olika sätt, men för alla fyra gäller att 
man fattar ett beslut på årets årsmöten och sedan skickar in sitt svar till SPHKs styrelse. 
Som jag har uppfattat situationen så här långt så är det två rasklubbar, Grönlandshund 
och Siberian Husky, som har sagt ja till cert i bruksklass, medan en, rasklubben för 
Samojed, har sagt nej. I skrivande stund har inte rasklubben för Alaskan Malamute 
haft sitt årsmöte. Hur det än blir så kan vi konstatera att vi inte har en gemensam 
uppfattning i alla fyra rasklubbarna. Det hade naturligtvis varit mycket enklare om 
så hade varit fallet, men vem har sagt att det måste vara enkelt. Dessutom är det så, 
om jag förstår saken rätt, att SKK inom ramen för Nordisk kennelunion (NKU) har 
tagit fram ett nytt förslag till gemensamma utställningsregler för de nordiska länderna. 
I det förslaget finns inte cert i bruksklass med. Det kan man tycka vad man vill om, 
men det är bara att gilla läget. Förslaget kommer att gå ut på remiss till samtliga 
specialklubbar och därefter kommer ett beslut att fattas. Jag tänker inte stoppa den 
process som vi har kommit nästan till målsnöret med. Vi ska ta frågan över mållinjen 
och vi ska lägga fram ett förslag. Hur sedan det nya regelpaketet ska utformas utifrån 
det nya utställningsreglementet är en alldeles ny fråga.

Årsmöte 2009
Som framgår av kallelse på annan plats i det här numret av Polarhunden kommer 
SPHKs årsmöte att äga rum den 23 maj i samband med Gävle-Dalas utställning i 
Bjursås. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på årsmötet. Det är där vi 
ska fatta beslut om hur vi ska förändra och förbättra vår verksamhet under kommande 
år, och den stora frågan är naturligtvis hur de framtida meriteringsreglerna ska se ut.

Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

090425  Vaggeryd, Södra
090516  Hammerdal, NN 
090521  Mälardalen  
090523  Bjursås, GD  
090705  Piteå, ÖN
091031  Malamute specialen, AM
100515 Junsele, NN
100821  Hammerdal, NN

Kallelse till SPHKs årsmöte 
torsdagen den 23 maj 2009, kl 20.00

i Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna

Motioner ska vara SPHK’s sekreterare Agneta Nilsson 
Hörnlund, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö (e-post: sekre-
terare@sphk.se) tillhanda senast 5 veckor före årsmötet 
dvs. senast den 17 april.
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Josefin Boström/Töre, Kjell-Åke Lahti/Boden, Ingela Lindbäck/Gunnarsbyn, Leif 
och Rikard Wanhatalo/Övertorneå, Eva Johansson/Jukkasjärvi, Ann-Sofie Ahlbäck/
Boden, Ellen Kilpeläinen/Övertorneå, Ann-Margret Olofsson/Luleå

Nedre Norra
Siv Fahlén/Gideå, Femke och Wilbert Golverdingen/Bräcke, Tina Jönsson/
Östersund, Anita Rindberg/Orrviken, Kurt Schönbeck/Orrviken 

GävleDala
Daniel Wallin/Älvdalen, Fredrik Norman/Gävle

Mälardalen
Susanne Fågelberg/Örebro, Maria Gladh/Norrtälje, Hans Hasselmark/Grödinge, 
Christina Karlsson/Eskilstuna, Suzanne Lindell/Fjugesta, Gunn-Britt Sohlberg/
Kumla, Hans Svedberg/Karlskoga, Magnus Karlsson/Arboga, Kent Andersson/
Västerås, Marita Andersson/Möklinta

Västra
Eva-Lotta Anehammar/Vänersborg, Janny Nobel/Stöllet, Lise-Lotte Johansson/
Skene, Carina Sääf/Ö.Ämtervik, Anna Lindell/Hyssna

Södra
Annelott Ahnstedt/Särö, Per-Olof Holmström/Lund, Sanne Rosqvist/Landskrona, 
Natalie Austen Öhrn/Höör, Oskar Stömne/Helsingborg

Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här:
Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli 
medlem i SPHK och vilken ras du har. SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver 
och det blir färre fel. SKK skickar dig ett inbetalningskort och du blir medlem så 
snart du har betalt. 
  Din distrikstillhörighet styrs av ditt postnummer men om du av någon anledning vill 
byta distrikt, så är du välkommen att kontakta undertecknad.
  Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer 
SKK, men det går också bra att kontakta mig.

Nu hoppas vi på ett nytt 2009 med mycket aktiviteter i distrikt och rasklubbar. Gå 
gärna in på respektive klubbs aktivitetskalender och ta del av utbudet. Jag lovar att 
det är jättekul och intressant att möta andra likasinnade trevliga hundmänniskor och 
hundar. Glöm inte att klappa på hundarna!!

Hälsningar från Freddie Åkerlind / medlemsansvarig SPHK

Information från SPHK´s tävlingssekreterare

Så har ännu en säsong med tävlingar och meriteringar passerat, några tävlingar 
återstår dock fortfarande då det här skrivs. Även i år har det strulat med ifyllandet 
av blanketter och inlämnandet av stamtavlekopior. Att de som inte tävlat i Sverige 
förut inte har full koll det kan jag acceptera, men att Ni andra som har levt med 
dessa regler i flera år inte har mer koll, det kan jag inte acceptera. 

Många av Er har glömt att skriva under blanketten, anledningen till att den skall 
skrivas under är helt enkelt att den skall ses som en värdehandling! Blanketten skall 
skrivas under ”på heder och samvete”. Blanketter som inte är korrekt ifyllda kan 
jag helt enkelt inte godkänna, det är ju lika i andra samanhang i samhället. När 
man fyller i blanketten så kan man tänka på att i princip vem som helst skall kunna 
sköta registreringen, nu fungerar ju förfarandet mycket tack vare att jag känner till 
de flesta hundar och tävlanden. 

Man kan ju fundera på varför alla dessa papper… Varför inte bara tävla? Jo, det 
är ju så att vi är en klubb för renrasiga hundar och då ingår det att för framtiden 
och framförallt för det kynologiska värdet dokumentera vilka hundar som tävlat i 
Sverige. Det är ju samma sak som med utställningar, alla resultat registreras, inte 
bara vinnarna! 

Jag har gjort en lista på de vanligaste felen och de som har råkat göra fel har fått 
brev om det. Så har Ni fått brev från mig så skall Ni inte se det som kritik eller 
som något negativt, utan helt enkelt som ett sätt att underlätta registreringen och 
ge sporten ett seriösare intryck. Vi måste alla hjälpas åt för att höja statusen för vår 
sport och våra meriteringar. De vanligaste felen är i nämnd antalsordning; glömt 
underskrift, inte fullständigt namn på deltagande hund, glömt adress till föraren, 
glömt skriva reg.nummer samt skrivit ihop nationsbeteckningen med reg.numret 

Så jag hoppas att alla tar till sig av mina påminnelser så att vi till nästa år har en 
smidig och bra kontakt mellan alla inblandade. Jag vill betona att jag skriver denna 
information och dessa brev som tävlingssekreterare och inte som privatperson. 

Vi ses i spåret! 
Malin Sundin. Tävlingssekreterare SPHK 
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Ungdomssidan

Jag, Caroline Hoffman Jönnson ungdomsansvarig SPHK, har nu lyckats få kontakt 
med alla ungdomsansvariga inom SPHK:s distrikt. Detta har gett mig många trevliga 
samtal och nya kontakter. Vi är många som brinner för vår sport och speciellt för 
arbetet med ungdomarna. När vi nu och i framtiden sammanlägger våra arrangemang 
så kommer vi sannolikt att hitta flera intresserade ungdomar och kunna samordna 
våra aktiviteter på ett bra och effektivt sätt. . 

Rasklubben för Alaskan Malamute har också utsett en ungdomsansvarig, något som 
skulle vara kul om de andra rasklubbarna också gjordes. Det bådar gott för framtiden. 
Vi ska utveckla och utöka vår verksamhet i hela landet. 

Har Du några idéer, och/eller vill ge en hjälpande hand eller har andra funderingar kring 
ungdomsverksamheten inom just din klubb så hör av Dig till din ungdomsansvarige 
(se ovan) eller till mig.

 Ha det så gott / Caroline

RIKSLÄGER 2009 PÅ VÄSTKUSTEN
RIKSLÄGRET 2009 kommer att arrangeras av SPHK Västra.
Lars-Erik Eliasson är ansvarig för detta läger och har redan börjat med 
förberedelserna till lägret. Nu vill jag att Ni, alla ungdomar, ute i landet bokar 
in Er och kommer till RIKSLÄGRET - på Flatön, en ö utanför Orust i Göteborg. 
Det kommer att finnas möjlighet till salta bad och förhoppningsvis sol samt förstås 
ett fullspäckat program fullt av överraskningar. 
Titta efter annonsen om Ungdomslägret. Har du redan nu frågor så ringer Du till; 

Lars-Erik Eliasson
Tel: 0304-502 67

Mobil: 0706-852 188
Mail: 44eliasson@telia.com

Över Norra
JOHANNA ADOLFSON 
070-228 09 26, jojsan@telia.com

Nedre Norra 
KRISTINA WIDBORG AHLSTRAND
0709-634 795, 0671-200 16
kristinawidborgahlstrand@yahoo.se
EMELIE HENRIKSSON
073-038 83 21, 0942-211 00
emelie@tjalbergetskennel.se

Gävle Dala 
CECILIA LÖNNBERG 
0248-401 27, cecilia.lonnberg@leksand.se

Mälardalen
KARIITTA RyTTINGER, kariitta@bredband.net
ELISABETH STyFFE, 0171-417074, 076-1661816
elisabethstyffe@hotmail.com

Västra
MATS ELIASSON, 0304-502 67, 0706-852 188
44eliasson@telia.com

Södra
TORBJÖRN ANTONSSON
Högalidsvägen 9, 370 30  Rödeby, 0455-190 17 
torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Ovan: 
Aslakkgardens Selene Silverstrimma

På en tur i Holmajärviområdet, med 
Anna Kuru, Kennel Chiliways. 
 Foto: Johanna Adolfson 
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Den lite ovana slädgruppen och knatte-
gruppen fick börja med att åka släde 
efter skoter i åttor för att träna in mjuka 
knän och svängar. Leif och Emelie 
Henriksson, Inger Christoffersson och 
Kristina Widborg Ahlstrand gick igenom 
hur släden fungerar och hur man står och 
styr. Våra ungdomar tränade och ju mer 
de tränade desto säkrare blev de. Under 
lägrets gång byttes skotern mot hundar 
och till slut körde de en mindre runda 
själva.

I den grupp som vi valde att kalla ”släde 
fortsättare” fanns de ungdomar som 
dels varit med tidigare år och som också 
hunnit med att tävla en hel del. De åkte 
första dagen ut på en elva kilometers lång 
bana. Tina Jönsson och Caroline Hoffman 
Jönsson åkte med som första och sista 
spann för att samla gruppen. Banan var 
mycket teknisk och med omväxlande 
terräng. Andra och tredje dagen körde 
de samma bana, utan Tina och Caroline, 
de fick stanna utmed banan och träna på 
att ankra, sätta upp hundarna på stakeout 

mm. Bosse Jönsson, Konrad Hammarberg 
och Anders Hoffman fanns på stationerna 
och visade bland annat hur man smälter 
snö för att kunna ge sina hundar vatten 
på en långtur. 

Vädret bjöd på solsken och några riktigt 
kalla dagar och vi fick anledning att gå 
igenom hur man skall klä sig och hur  
viktigt det är att hålla värmen och speciellt 
att röra händer och fötter. Väl inne i 
värmen höll Tina Jönsson ordning på 
lekarna.

Ett arrangemang av detta slag kräver en 
sammansvetsad grupp av ledare, föräldrar 
och funktionärer. Det krävs många 
hundar, mycket utrustning och mycket 
planerande. 

Ett stort tack till ALLA och även till våra 
härliga ungdomar! Utan er skulle det inte 
ha blivit något läger. På återseende på 
SPHK NN:s tioårsjubilerande läger 2010.

Vid pennan Caroline Hoffman Jönsson 
och Kristina Widborg Ahlstrand

Det har blivit en tradition i SPHK Nedre 
Norra att få möjlighet att genomföra 
vårt årligt återkommande läger och 
träffa dessa härliga ungdomar. De bjuder 
verkligen på sig själva och är fulla av 
humor, det är en upplevelse man lever 
länge på! 

I år var vi tillbaka på det vackra Tåsjö-
berget, Ångermanlands högsta punkt 
635 m.ö.h. Det var där vi hade vårt 
första läger för nio år sedan. Tåsjöberget 
bjuder på bra boende, god mat och ett bra  
spårsystem samt en härlig utsikt. Alla tänk- 
bara goda förutsättningar för att man skall  
kunna arrangera ett superbra ungdoms-
läger. Vi hälsade ett tjugotal ungdomar 
välkomna fredagen den 2 januari.

Nytt för årets läger var att vi hade plane-
rat fyra olika grupper, där erfarenhet, färd- 
sätt, önskemål och ålder var grunden. De  
olika grupperna var en nordisk grupp för  
linkörning, en släde fortsättare, en släd- 
grupp för lite ovana eller nybörjare och en 
knattegrupp släde. Vårt syfte med denna 
indelning var att på så sätt få jämnare grup- 
per med olika ansvar. Den grupp som ökat 
mest i antal sista åren är den nordiska 
gruppen. Knattegruppen är ny för året. 

Tränaren Egon Edmark tog sig an skid-
gruppen tillsammans med Magnus 
Ahlstrand, de gick igenom skateteknik 
både praktiskt och teoretiskt. Magnus 
ledde träningen tillsammans med hund i 
spåren och arbetade på att öka samarbetet 
mellan hund och skidåkare. 

På lägret var hundkörning i fokus.

Isabell vattnar hundarna

Julia Hoffman, knattegruppen på sin första 
slädtur Foto: Emelie Henriksson

Deltagarna och ledarna vid årets vinterläger
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http://www.sphkvastra.se 

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

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

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

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

Webbansvarig Jennie Cederwall
webmaster@sphkvastra.se

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

Hej Alla!

Ljusare tider, kallare för tillfället och snö, det  kan inte bli bättre vädermässigt alltså.
Framför oss stundar polardistans som tenderar att växa som tävling vi har många 
anmälda, även i år från flera olika länder, v. 11 får Ni inte glömma att följa med på 
hemsidan vad som händer i Särna under polardistans.

My dog i Göteborg första helgen i januari var välbesökt för Er som inte var med. Mats 
Thuresson o Co. gjorde både före och under tiden ett bra jobb, många tack till Er alla.
Rikslägret för ungdomar  i augusti håller på att ta form men än är det mycket kvar.
Mats E. håller i det, vi behöver hjälp med värdskapet så var inte blyga att anmäla Ert 
intresse för det till Mats. Närmast i vårt distrikt är årsmötet 29/3, slut upp alla behövs. 

Vi behöver en ny sekreterare då Synva har tackat för sig. Jennie vår webbmaster sedan 
många år har ju som bekant flyttat till Järvsö och har för tillfället fullt schå med att 
anpassa sig till allt de håller på med, vi tackar mycket för jobbet Jennie har gjort. Ny 
Webbmaster är ännu en Mats med efternamn Jonsson. Skicka Ert material till honom  
det är ju som tidigare sagts medlemmarna som skall stå för en levande hemsida. Vi 
kan också använda hemsidan till att informera om träffar med kort varsel, det gäller 
att följa med på hemsidan. Marita J. tar kontakt med västras nya medlemmar alt. hör 
av Er till henne, för Ni vet att

Ingen kan Allt 
Alla kan Något

Och 
Tillsammans kan vi mycket

Vi ses och höres Marie

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

www.sphk.se/sodra

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

Kassör
Anne Andersson Grönberg 
tel: 0481-330 20 

sphksodra@passagen.se

SPHK Södra inbjuder till

OFFICIELL UTSTÄLLNING
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 100 kr
Juniorklass, unghundsklass, bruksklass,
öppenklass, championklass 250 kr
Veteranklass 8-10 år ( obs från 8 år nu) 180 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass 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!
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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!!

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!!

Vildmannens Draglinor och tillbehör

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

www.hundkoket.se
www.polarisindustries.com

Hundkörning • Utrustning 
Tillverkning • Skärslipning

Träningsrunda  Foto: Linda Söderström 

7 spannet (alaskan malamute och grönlandshund) vid Gamelbuans fäbovall. Foto: Malin Aspaas
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INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING
 I NORBERG 21 MAJ 2009

Domare: samojed och alaskan malamute - Erna Britt Nordin
siberian husky och grönlandshund - Arvid Göransson

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. 

Anmälningsavgift:
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån)   150kr
Juniorklass 9-15 mån  250kr
Unghundsklass 15-24 mån  250 kr
Bruksklass  250 kr
Öppenklass från 24 mån  250 kr
Champion klass  250kr
Veteran klass från 8 år  250 kr
Veteraner över 10 år   Gratis
Barn med hund anmäles på plats  Gratis

Från och med den tredje fullbetalande hund reduceras priset med 100:-/hund, 
Valpar och veteraner över 10 år räknas ej. Betalas till SPHK mälardalen   PG 
293110-3. Skriv i Reg.nr och stamtavlenamnet och ras.

Boende hänvisas till Klackbergsgården, Norberg Tfn 0223-231 55, 
070-536 27 27. www.klackbergsgarden.se

Vi planerar även aktiviteter på fredagen i Norberg och eventuellt en grillkväll.

Sista anmälnings dag den 10 april 2009

Anmälningarna skall skickas till: Ann-charlott Lidgren
Parkvägen 16c
76251 Rimbo

anncharlotte.lidgren@telia.com      rimbogirl@hotmail.com

Vid frågor kontaktas:
Ann-charlott 0175-70248
Carina 018- 359095
Britt 08-550 930 43

Alla är mycket välkomna önskar 
SPHK Mälardalens utställnings kommitté och styrelse

http://malardalen.sphk.se

Ordförande
Britt Forsgren 08-550 930 43

Vice ordförande
Kent Hjelm 0152-183 85

Sekreterare
Anders Larsson 08-591 433 82

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

Ledamot
Leonard Antonsen 070-397 86 88
Rebecca Persson 073-417 28 92

Suppleant
Christer Johansson 018-344322
Alf Jacobsson 070-7243196

Hej. Tack alla ni som hjälpte till vid Polarhundsmästerskapet i Hamra. Det var första 
gången på 5 år som vårat distrikt ordnade en tävling och det var en utmaning för oss. 
Anders, Kent och Leonard började arbeta med förberedningen i mitten på november 
med spåren. De var ute varenda helg samt två veckor innan tävlingen. Spåren var 
kanonbra, synd att inte fler var kvar och körde efter tävlingens slut. Själv övade jag 
mig på skidor och hund och det blev några mil under veckan.
    Redan nu planerar vi inför KM 2010 där vi hoppas att det kommer många del-
tagare, framför allt att vi har roligt med våra hundar när vi är ute i spåret. Det är 
samma hundar vi kommer i mål med som när vi startar.

MVH: Britt

Då var det klart! Vi som arrangerade är 
i stort sett nöjda med arrangemanget, de 
problem som vi har haft ska vi försöka 
undvika nästa gång. Det var första 
gången för nästan alla som jobbade med 
arrangemanget. Hoppas att alla har sett 
och förstår vilken bra plats Hamra är för 
framtida tävlingar och träffar. De bofasta i 
Hamra har en positiv syn på att vi kommer 
med 250 hundar och invaderar deras by, 
skoterklubben ställer upp och hjälper 
till nästan gratis, byns idrottsförening 
ställer också upp med folk. Vi kan hyra en 
bandvagn som väger 4 ton med en förare 
som känner till varje stubbe och sten i 
skogarna runt Hamra till ett inte alltför 
högt pris. Hamra är snösäkert!  Kent har 
stuga i Hamra och upplåter utrymme för 
alla pinaler som behövs för att arrangera 
tävling. Det finns bara positiva saker 
att säga om Hamra som plats för SPHK 
Mälardalens vinteraktiviteter.

Jag stannade i Hamra hela veckan efter 
tävlingen för att ha lite roligt med mina 
hundar. Det var roligt att se att alla verkar  
plocka upp efter sina hundar, snön var  
gulare än innan men det var anmärknings-
värt få korvar i drivorna. Tack till alla 
som lämnade platsen så städad och fin!

Vi behöver mer hjälp för att finputsa ban-
sträckningarna under barmarksäsongen 
som kommer, frivilliga kan höra av sig 
till mig eller Kent. Vi behöver också fler 
som vill vara funktionärer under tävlingar 
och andra aktiviteter. Det är roligt att vara 
delaktig i det som händer i distriktet! Kent, 
Leonard och jag har haft mycket trevligt i 
skogarna runt Hamra sedan hösten 2008, 
man behöver ju inte jobba ihjäl sig. Tack 
till alla som kom till tävlingen!

Med vänlig hälsning Anders

Efter Hamra

16   Polarhunden 1/2009 Polarhunden 1/2009   17



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

Anmälningsavgift: 
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån) 120:- 
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) / 250:-
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ 250:- 
Veteranklass (8-10 år) 180:- 
Veteranklass (över 10 år) gratis 
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e 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
 
Välkomna till en trevlig helg i vackra Bjursås

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

Sekreterare
Anna Skye 
tel: 0225-41121

Kassör
Ulf Jönsson 
tel: 0303-525 04

Mediaansvarig & 
Webbmaster
Mats Gelotte 
tel: 0247-33241 

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

www.sphk.se/gavledala

Ordföranden har ordet
Jag skriver nu mitt sista inlägg under denna rubrik. Jag har meddelat valberedningen 
att jag inte ställer upp för nyval. Det har varit en trevlig tid som ordförande men nu 
får någon annan ta över själva rodret. Förhoppningsvis kommer jag att få mer tid att 
kunna hjälpa till vid olika träffar än tidigare. Det som varit roligaste under min tid 
är att se alla härliga ungdomar som börjar komma fram och bli väldigt duktiga. Vi 
hade t.ex 4 ungdomar från Gävle Dala som körde bra på Polarhundsmästerskapet i 
Hamra. Många Gävle Dala förare har visat framfötterna i vinter med fina placeringar 
i Hamra och på SM. Vi har också två förare från distriktet på väg till Finland och 
SOC tävlingar. Säsongen har ju varit fantastisk med snö och kyla. För oss har vi haft 
fina spår och perfekt väder för hundkörning men först gick hundbilen sönder och 
lagom till anmälningstiden till Hamra började de hostas i hundgårdarna. Hostan 
och efterföljande behandling gjorde att säsongen gick om intet. Men skam den som 
ger sig vi har börjat träningen redan nu till nästa säsong. Tack ännu en gång till er 
som gjort mina 3 år som ordföranden minnesvärda och kom ihåg att ha kul med era 
hundar. Hoppas vi syns i Bjursås.

/Per Skye

Årsmötet
Gävle Dalas årsmöte kommer att ske den 5 april kl 15 i Bystugan 
Dala Floda. Vi kommer att avtacka våra SM körare samt avhöra ett 
trevligt föredrag. Sedvanliga årsmöteteförhandlingar. Se mer info på 
Gävle Dalas Hemsida. För information Chicki 0241-22145
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SPHK  Nedre Norra inbjuder till officiell utställning 
16 maj 2009 i Hammerdal!

Plats: Hammerdals camping

Domare: Jesper Andersson alaskan malamute och samojedhund
Domare: Nils Arne Törnlöv siberian husky och grönlandshund

Anmälnings avgifter: 
Valpklass 4-6 månader 150:-
Valpklass 6-9 månader 150:-
Juniorklass 9-15 månader 300:-
Unghundsklass 15-24 månader 300:-
Bruksklass 300:-
Öppenklass 300:-
Championklass 300:-
Veteranklass från 8 år 180:-
Veteranklass över 10 år Gratis

Från och med den tredje fullbetalande hund reduceras priset med 150 kr, som 
fullbetalande räknas inte valpar och veteraner. (Dvs. två full bet. hundar 300 kr/
st därefter bet. 150 kr/hund.)

Respektera Sista anmälningsdag och betaldag: 20090417. Inga pengar = ingen 
anmälan!
Anmälningsavgiften sättes in på pg. 69074-3  SPHK nedre norras distrikt.
Anmälning kan ske via SKK´s gamla blanket eller via SPHK´s utställningsblankett 
(mail eller post) Finns att hämta på: http://sphk.se/nedrenorra under Blanketter/
regler.  
Om du skickar in blanketten via vanlig post, uppge din e-mail adress Alla PM 
kommer att skickas via mail eller kommer att kunna hämtas på NN hemsida!

Mer information om utställningen eller boende kan fås av Hélène Moubis 0644-
10335
Anmälan sändes till: Hélène Moubis, Åsen 205, 830 70 Hammerdal
Eller maila till: voxcelestas@yahoo.se

I samband med utställningen kommer NN under helgen även att anordna andra 
aktiviteter! Så boka in hela helgen på Hammerdals camping! Mer info kommer 
på hemsidan.

Nedre norras distrikt hälsar alla välkomna!

Ordförande
Kristina Widborg Ahlstrand
0671-200 16, 0709-634 795
kristinawidborgahlstrand@yahoo.se  www.sphk.se/nedrenorra

Vid SPHK NN.s årsmöte den 10 januari 2009 i Lillholmsjö fick jag förtroendet av 
stämman att utses till ordförande för det kommande året. Jag vill passa på att tacka 
den tidigare styrelsen för allt arbete och välkomnar den nygamla styrelsen som kommer 
att jobba vidare på de uppstartade målen på både lång och kort sikt.

Mitt namn är Kristina Widborg Ahlstrand, jag har varit medlem i klubben sedan 2003 
då jag också köpte min första siberian husky, Awangas Harpo. Alltsedan dess har 
hela familjen nyttjat snön tillsammans med hundarna vid all ledig tid. I höstas tog vi 
steget och flyttade till Kyrktåsjö där det finns gott om vinter och snö. Jag har sedan 
2003 varit aktiv med ungdomsverksamheten tillsammans med bland annat Caroline 
Hoffman Jönsson. Det finns många aktiva ungdomar inom vår klubb och vi hoppas 
att deras intresse består och att fler ungdomar upptäcker hundsporten.

Styrelsen har haft sitt första möte där vi har valt att fördela ansvaret mellan oss inom 
olika sektorer och kommer att knyta medlemmar till de olika sektorerna för att på detta 
sätt få bra arbetsgrupper till tävlingar, utställningar, utbildning, ungdomsverksamhet 
och media/ information. Vi tror att vi på detta sätt kan öka informationen och 
kunskapen om vår verksamhet inom distriktet. Vi hoppas att ni medlemmar är 
intresserade av att delta i de olika grupperna, ring oss gärna, telefonnummer till oss 
alla finns på hemsidan under ”Om Nedre Norra”.

Till årets första tävling i klubben i Lillholmsjö kom fler startande än vad tävlingsledningen 
hade kunnat hoppas på, mycket roligt och mycket fina prestationer av alla deltagare.  

Tävlingar/aktiviteter som nu står för dörren är Ringsta Räjset, 2009-03-06--08, Beaver 
Trap Trail, 2009-03-26--28 och Shorttrack i Lit, 2009-04-04. Inbjudan och information 
om dessa aktiviteter finns på NN:s hemsida /Aktiviteter/ respektive Inbjudan. 

Har du några funderingar eller tankar som du vill att flera ska dela, ring oss gärna 
och berätta.

Vi hörs och ses framöver! 
/Kristina Widborg Ahlstrand

Sekreterare
Caroline Hoffman Jönsson
0671-201 19, 070-547 75 39
carolinehoffmanjonsson@telia.com
Ledamot
Pernilla Persson
0644-500 35, 070244 79 92
pernillapersson@vintervisa.com
Ledamot
Ola Olofsson
0642-302 11, 070-30 626 30
krasgarden@tele2.se

Ledamot
Benjamin Schaap
070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com 
Suppleant
Ulrika Karlsson
0647-311 51, 070-229 30 49 
Suppleant
Bengt-Åke Sjölund
bengtake.sjolund@swipnet.se
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Short Track i Norra Lit, Jämtland!

Datum: 4/4-2009

Plats: Byom,  ca 37 km nv om Östersund

Arrangörer: SPHK NN & IF ÖD

Beskrivning av tävling: 
Utslagstävling om 2 och 2 i pyramid. 
Vinnaren går vidare till nästa heat i 
pyramiden, förloraren går till andra 
chansen. Varje ekipage är således 
garanterad start i två heat.
Totalvinnaren i andra chansen ställs i sista heatet mot totalvinnaren i pyramiden 
= segrare av short tracken.
OBS! Hela tävlingsspåret syns mycket väl från start/målområdet

Klasser (separata pyramider):
Släde: 4 spann, 1.7 km/heat
Lina: 1-hund, 1.7km/heat
Ambitionen är att köra A, B, C grupp men vid för få startande kommer grupperna, 
dock ej klasserna att slås ihop.
Samma förare får anmäla sig till flera heat dock ej med samma hundar

Startavgift betalas kontant på plats. I startavgiften ingår en kolbulle!
Släde/lina: 100:-

Sista anmälnings- samt betalningsdag: 090401
Anmälan görs till: Jessica Olofsson, 0642-30211, krasgarden@tele2.se
Efteranmälan godtas tom 090404 med ett tillägg om 50:-

Domare
Janne Nordlöf

Vägbeskrivning:
Följ E45 norrut. Sväng av mot Ringsta/Husås ca 5 km norr om Lit. Kör ca 6 km, 
du befinner dig nu i Byom. Följ skyltning mot parkering.

Förtäring till försäljning
Kolbullar, kaffe/saft, godbit

Information: Ingela Engholm, 0642-30031, ingela@roinge.se eller Jessica Olofsson, 
0642-30211, 070-2721979, krasgarden@tele2.se

Öppna KM Lillholmsjö 10-11/1 ur en arr. synvinkel…

NN ”lilla” KM har än en gång gått av stapeln. Tävlingen har de senaste åren vuxit 
regält och räknas väl nu till ett av de större arrangemangen i dragtävlingssverige med 
ca 120 starter.

NN styrelse är den som stått som huvudarrangör. Tidigare har det varit (i princip) 
= Janne Nordlöf. Som många vet har Janne klivit av NN styrelse så detta var första 
året för den nya styrelsen att ro hem detta. Ordf. Alf Hallén var tävlingsledare, Alf 
är utbildad domare och har jobbat som funktionär på många tidigare tävlingar så 
kunskapen om hur det hela skulle läggas upp hade han. Vi hade fått ihop ca 15 
funktionärer och tillsammans tror jag vi fixade en riktigt bra tävling!? Nervositet och 
vissa oklarheter fanns förstås på fredagen och lördag f.m. men utifrån sett uppfattades 
nog det mesta som positivt.

Det vi som vanligt saknade och som vi efterlyser till kommande år är fler frivilliga som 
är beredda att jobba lite för klubben! Ett litet handtag i någon form betyder så mycket…
Hör av er till vår nybildade dragsektor med Benjamin Schaap i spetsen om du har ett 
hjärta som slår lite extra för ”draget”!

Tack till alla som var där! Tävlande, åskadare, funktionärer, tävlingsansvariga och 
fram för allt till Elsa och Nils-Erik som driver Gästgiveriet i Lillholmsjö.

NN styrelse genom Pernilla

TACK!

Till Alf, Kirsten och Anna som varit med 
och drivit klubbarbetet i NN styrelse 
framåt under 2008! Vi hoppas att ni även 
i framtiden kommer att finnas med under 
någon form i NN. Ni behövs!

Styrelsen 2008

Lumi spanar efter katterna
 Foto: Erica Eriksson
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Under 2008 publicerades artiklar om Kiruna Snowdog i brittiska tidsskrifter och in-
tresset för Kiruna Snowdog, och för Kirunas många spännande attraktioner, är stort. 
Nästa år är Kiruna Snowdog en officiell utställning och planeringen inför detta  eve-
nemang har redan tagit fart. SPHK Övre Norra välkomnar alla medlemmar att delta 
i arbetsgruppen som ansvarar för utställningen. Kontakta Övre Norras sekreterare, 
Johanna Adolfson, för mer information om hur Du kan hjälpa till. Eventuellt kom-
mer vi under nästa år att anordna en dragträff eller tävling i samband med Kiruna 
Snowdog. I Kiruna råder ju garanterat goda snöförhållanden i slutet av januari.

Nya medlemmar i styrelsen
Efter utställningen i Kiruna hölls årsmöte på närbelägna Folkets Hus där en ny sty-
relse valdes. Mikael Sandin, som tillsammans med sin fru Birgitta driver Nymånens 
kennel i Auktsjaur, är ny ordförande. Vi har även fått en ny kassör som heter Lena 
Anna Buess och bor i Jokkmokk.

Under 2009 har vi har många aktiviteter att se fram emot:
Samarbete med Kiruna Slädhundklubb
När det här numret av Polarhunden når er har Kiruna Open genomförts i Kiruna den 
7-8 mars. Kiruna Open arrangeras i år av Kiruna Slädhundklubb i samarbete med 
SPHK Övre Norra. Du kan läsa mer om tävlingen på www.kshk.se  Samarbetet med 
KSHK är väldigt givande och vi hoppas på fler gemensamma evenemang i framtiden.

Utterträskdraget – meriteringstillfälle i april
Den 4-5 april är det dags för Övre Norras nya meriteringstillfälle – Utterträskdraget i 
Auktsjaur utanför Arvidsjaur. I år erbjuds meriteringstillfällen för Alaskan Malamu-
te, Grönlandshund och Samojed. Förhoppningen är att Utterträskdraget skall bli ett 
återkommande arrangemang och att vi även skall kunna erbjuda ett meriteringstill-
fälle för Siberian Husky under 2010. April är den bästa tiden att köra hund i Norr-
botten och Auktsjaur erbjuder väldigt fina spår och bra övernattningsmöjligheter. 
Du kan även delta i tidsträning denna helg oavsett ras. Sista anmälningsdatum till 
Utterträskdraget är den 20 mars – se separat inbjudan samt information på vår hem-
sida. 

Sommarens utställningar i Norr
Den 5 juli arrangerar Övre Norra en officiell utställning för de fyra polara raserna i 
Piteå. Domare är Henrik Søeborg från Danmark. Utställningen sker i samband med 
Södra Norrbottens Kennelklubbs (SNKK) internationella utställning i Piteå den 4 - 
5 juli 2009.  Detta är ett utmärkt tillfälle att besöka två  officiella utställningar på 
samma helg  ELLER varför inte tre utställningar på en vecka? Helgen innan, den 27-
28 juni, arrangerar nämligen Norra Norrbottens Kennelklubb (NNKK) sin interna-
tionella utställning i Gällivare. Vi hoppas få träffa utställare från hela Sverige på vår 
officiella utställning i sommar! Anmälningsinformation finns redan på Övre Norras 
hemsida. En separat inbjudan kommer i nästa nummer av Polarhunden.

www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande Mikael Sandin sandin@nymanen.com
Vice ordförande Elisabeth Lönnberg eles@telia.com 

Sekreterare Johanna Adolfsson jojsan@telia.com
Kassör Lena Anna Buess kaisehusky@gmail.com

Kontaktperson distriktet: Johanna Adolfson 070-228 09 26 jojsan@telia.com

Kontaktpersoner Nära Dig: 
Elisabeth Lönnberg, Piteå, 070-587 32 66, 
eles@telia.com
Anna Sandström, Kalix, 070-676 01 73, 
anna_v_sand@hotmail.com
Matti Holmgren, Jokkmokk, 070-684 22 20, 
info@jokkmokkguiderna.com

Angelica Lindvall, Gällivare, 070-388 78 51, 
angelok_84@hotmail.com
Agneta Henriksson, Vittangi, 
agge1971@hotmail.com

Hej alla medlemmar!

Året har bara börjat men vi har redan hunnit med en hel del aktiviteter i vårt nordliga 
distrikt. 

Den 11-12 januari anordnade Marika Landfors och Lasse Lundborg en trevlig 
dragträff i Överstbyn utanför Boden där hundar av många olika raser deltog och  så-
väl valpar som unga förare fick möjlighet att prova på drag under gemytliga former.  

Två veckor senare var det dags för ny dragträff i Boden. Denna gång var det Helen 
och Joakim Petterson som stod som värdar. Att intresset för drag är stort inom Övre 
Norra råder det ingen tvekan om - på träffen deltog 9 spann och 3 nordiska ekipage. 
Samtliga fyra polara raser var representerade och totalt deltog ca 30 hundar. Delta-
garna kunde välja mellan välpreparerade spår på mellan 5-20 km och bilderna på 
Övre Norras hemsida vittnar om ett härligt drag i skogarna kring Boden!

Kiruna Snowdog 2009
Den 31 januari arrangerade Övre Norra Kiruna Snowdog 2009 i samband med Ki-
runa Snöfestival. Intresset för denna utställning växer varje år och det var väldigt 
glädjande att vi denna gång hade deltagare från samtliga fyra raser. Vår trevliga 
domare Lena Nordin undersökte noggrant varje hund och delade ut välformulerad 
muntlig kritik som gav såväl publik som deltagare möjlighet att lära sig mer om våra 
polara raser och dess egenskaper. En intervju med Lena Nordin finns att läsa på Övre 
Norras hemsida. I år var den generösa utomhusringen placerad mitt i händelserna 
centrum utanför Folkets Hus vilket lockade en stor publik till arrangemanget. Årets 
BIS-vinnare och Kiruna Snowdog 2009 blev samojedhanen ylletrollets Loke som 
även blev korad till Norrbottens Vinstrikaste Polarhund 2008. Du kan läsa mer om 
Loke i en separat artikel i detta nummer.

Kiruna Snowdog lockade deltagare från hela vårt stora distrikt och vi var även 
hjärtligt glada över att få välkomna flera deltagare från Norge till vårt arrangemang. 
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RESULTAT FRÅN KIRUNA SNOWDOG 2009

BIS Valp

BIS-1 
Samojed
Zyklonens Highway Man 
Ägare: Anna Niskanen, Luleå
BIS-2 
Siberian husky 
Breda Blickens Atle 
Ägare: Agneta Henriksson, Vittangi
BIS-3 
Alaskan Malamute 
Shannuq’s Magnificient Dimma 
Ägare:  Ellinor Nilsson, Gällivare

BIS Veteran

Siberian husky 
Laxo 
Ägare: Peter Sundström, Kiruna

BIS Vuxen

BIS-1 Kiruna Snowdog 2009 
Samojed  
Ylletrolltes Loke  
Ägare: Anna Niskanen, Luleå
BIS-2 
Alaskan Malamute 
Snocrib Deepcreek Iluq 
Ägare: Grethe Bøe/ Thor Ingebrigtsen, 
Bjerkvik, Norge 
BIS-3 
Siberian husky 
Chiliway’s Never Count me out 
Ägare: Anna Kuru, Kiruna
BIS-4 
Grönlandshund 
Kalaallit Snowdog Garm 
Ägare: Peter Henriksson, Kiruna

BIS-Valp finalen: BIS-1 Samojed Zyklonens Hig-
hway Man, BIS-2 Siberian Husky Breda Blick-
ens Atle och BIS-3 Alaskan MalamuteShannuq’s 
Magnificient Dimma. Det blir hård konkurrens 
på Kiruna Snowdog 2010 när dessa fina valpar, 
och många andra, har vuxit till sig!

BIS-3 blev Siberian husky tiken Chiliway’s 
Never Count me out som ägs av Anna Kuru i 
Kiruna.”

Kiruna Snowdog 2009: Ylletrollets Loke tillsam- 
mans med matte Anna Niskanen från Luleå.

Som du märker är det mycket på gång inom Övre Norra just nu och funktionärer 
välkomnas till samtliga arrangemang. Gå in på hemsidan och se efter vem som är 
kontaktperson för respektive arrangemang – det är faktiskt väldigt roligt att hjälpa 
till och vara delaktig i det som händer. På köpet får man nya vänner bland medlem-
marna - vilket oftast leder till ännu fler roliga aktiviteter där hundarna står i centrum!

Där jag bor skiner solen från en klarblå himmel och snön är gnistrande vit. Den bästa 
tiden börjar nu och jag önskar alla medlemmar en riktigt härlig vår och många glada 
stunder tillsammans med era hundar!

Marit Kangas för Övre Norra
marit@skyfyre.se

STORT GRATTIS
Till Övre Norras medlemmar som 
presterar fina resultat på tävlingar runt 
om i landet. Det är roligt att se att 
allt fler av våra medlemmar visar upp 
sig på tävlingar, i allt från lång- och 
medeldistans till sprint. För er som ännu 
ej har tagit steget ut i tävlingsspåret 
finns tillfälle att öva, eller bara har roligt 
tillsammans, på någon av de många 
dragträffar som anordnas runt om i 
distriktet. För mer info se Övre Norras 
hemsida under våren!

SPHK Övre Norra vill framföra ett 
STORT TACK till våra underbara 
sponsorer som hjälpte oss göra 
Kiruna Snowdog 2009 till en succé:

Snöfestivalen
Husky & Guideservice

Genesis hundfoder
Hundköket AB

Björkis
Riksgränsen

Ankis Akvarium & Zoologiska
Stenevads knivar
Lapland Incentive
Lainio Vildmark

Kennel Chiliways
Kennel Lapicum

Kennel Northernmost
Kennel UpNorth

Vi hoppas vi ses igen nästa år!

Våra trevliga polarhundar lockade en stor publik. 
På bilden Siberian husky hanen Chinook som ägs 
av Margot Björnström i Kurravaara.
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Utterträskdraget 
SPHK Övre Norra inbjuder till ett nytt meriteringstillfälle i Norrbotten 

4-5 april 2009 i Auktsjaur utanför Arvidsjaur

Meriteringstillfälle för:   
Alaskan Malamute Polarhundprov 1 och Polarhundtest A
Grönlandshund  Polarhundprov 1 och Polarhundtest C
Samojed  Polarhundtest  B och Polarhundtest A

Banlängder & Anmälningsavgift:
Sträckor: Spann: Test/prov  Pris:
10 km 1-spann Test A  100:-/dag
2x30 km  1-6 spann PHP 1, Test B & C 350:-/2-dagars tävling

Pulkastil: 1-, 2-, 4-spann, Slädhundstil: max 6 hundar.

Alaskan Malamute och Samojed har möjlighet att genomföra Polarhundtest A 
båda dagarna.  Tidsträningstillfälle erbjuds för alla raser. Pris: 100:- /dag.

Betalning och anmälan senast 20 mars 2009, efteranmälan medför dubbel avgift.
För anmälan och information, kontakta Elisabeth Lönnberg på tel. 070-587 32 
66 eller via
e-post: ovrenorra@gmail.com

Inbetalning till SPHK Övre Norras bankgiro 5458-1111. Utlandsbetalning 
IBAN: SE11 8000 0820 1698 4240 8263 Bankens BIC: SWEDSESS. Märk 
inbetalningen med hundens namn och reg.nr. 

Medtag registreringsbevis och vaccinationsintyg. Tävlingslicens (Musher Pass) 
och medlemskap i SKK / SPHK krävs (eller medlemskap i av SKK godkänd 
utländsk organisation). Deltagarna ansvarar för egen pulka/släde samt vikter. 
Spannöversikt /meriteringsblankett (SPHK:s nya) skall lämnas in korrekt ifylld 
före start. Blankett finns på hemsidan.

Information om kostnad för övernattning och måltider finns på Övre Norras hemsida. 
Sovplats och måltider bokas vid anmälan, senast den 20 mars 2009.

SPHK Övre Norra hälsar alla hjärtligt välkomna till Auktsjaur!"Ylletrollets Loke blev Kiruna Snowdog 2009 och 
korades även till
Norrbottens Vinstrikaste Polarhund 2008." 

Foto: Anna Niskanen.

Kiruna Snowdog 2009 heter ylletrollets Loke - en 3.5 år gammal samojedhane som 
ägs av Anna Niskanen i Luleå. Loke är även korad till Norrbottens Vinstrikaste 
Polarhund 2008 så det här är en hund som verkligen har visat framtassarna i olika 
sammanhang under det gångna året.

Loke härstammar från en blandning och drag- och utställningslinjer och är likt 
de flesta samojeder en mångsidig hund som trivs lika bra på lydnadsplanen som i 
viltspårsskogen. Dragträningen är dock den sport som Loke brinner allra mest för. 
Loke tränas i nordisk stil och i nome och har ett godkänt Polarhundtest A och Polar-
hundtest B på meritlistan. 

Loke kom till familjen som omplaceringshund vid 14 månaders ålder. Han hade 
tidigare levt med en barnfamilj och Anna säger att det märks då Loke är väldigt 
förtjust i barn. Anna beskriver Loke som en perfekt allroundhund med härlig utstrål-
ning. Hans tydliga könsprägel, relativt kraftiga benstomme och goda pigment är 
egenskaper som utställningsdomare brukar lägga märke till. 

Inför utställningar brukar Anna oftast bada Loke eftersom det är viktigt att hun-
den ser extra välvårdad ut i ringen. Hon påpekar dock att samojeden inte behöver 
så mycket pälsvård som många kanske tror eftersom pälsen är smutsavstötande av 
naturen. För att hålla Loke ren och fin brukar det räcka med en rejäl genomborstning 
en gång i månaden.

Under 2008 duggade framgångarna tätt  för Anna och Loke. Året började med att 
Loke fick sitt första CERT på rasklubbens utställning i Furudal där han slutade som 
BIM bland 100 anmälda samojeder. Under samma vecka  tävlade ekipaget i drag för 
första gången och genomförde då ett godkänt Polarhundtest A. I oktober 2008 erhöll 
Loke sitt tredje CERT och blev då SUCH. Ett roligt och framgångsrikt år avslutades i 
januari 2009 då Loke korades till Norrbottens Vinstrikaste Polarhund 2008 och även 
blev BIS på Kiruna Snowdog.

Under 2009 ämnar Anna och Loke att ta 
det lite lugnare jämfört med föregående 
år. De kommer dock att starta på några 
dragtävlingar och eventuellt även delta i 
några utställningar – givetvis lockar Övre 
Norras officiella utställning i Piteå den 
5 juli! Övre Norra gratulerar Anna och 
Loke till de fina framgångarna och önskar 
ekipaget fortsatt lycka till!

 En vinnande hund i norr! Text: Marit Kangas
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Weightpulling handlar också mycket om 
att ha god lydnad och kontroll över sin 
hund. Det är en bra chans för ägaren att 
lära hunden olika kommandon, vilket 
också många polarhundsägare kan ha 
nytta av i dragsammanhang. 

Förebyggande träning 
inför dragsäsongen
Marie Haglund från Oxelösund tränar 
weightpulling med sina samojeder, hanen 
Harley 5 år, och tiken Greta 8 år. Hon 
tycker att det är ett jättebra sätt för dem 
att bli aktiverade och trötta, då de behöver 
få bränna mer energi än vad de gör av med 
genom de vanliga promenaderna. 
– Vid sidan av träningen brukar vi även 
gå skogspromenader där de får dra varsin 
kedja. Harleys kedja väger runt 15 kg och 
Gretas 10 kg, så går vi cirka 30 minuter 
ett par gånger i veckan. Det fungerar 
jättebra, de får muskler samtidigt som de 

håller sig lugna. Weightpulling är smidigt 
och lätt att hålla på med, det enda du 
behöver ha själv är selet. Sedan har jag 
även egna kedjor till skogspromenaderna, 
berättar hon. 

Marie menar att draghundsägare kan 
använda sporten som förebyggande 
träning inför höstsäsongen, eller rent av 
som ett komplement under varmare tider. 
Själv har hon kört weightpulling med sina 
samojeder sedan april förra året. Sedan 
dess har Harley dragit en last på 750 kg 
och Greta har klarat 400 kg. 
– De tycker det är roligt! Så fort Greta 
förstår i bilen vart hon är på väg skriker 
hon rakt ut och lugnar sig inte förrän hon 
får selet på sig. Sedan är hon jättetaggad 
och väntar ivrigt på sin tur att få dra, 
berättar Marie. 

Av Josefin Andersson

Samojedtiken Greta 8 år, älskar att dra vagnen med tyngder. 
Foto: Josefin Andersson

Sporten weightpulling breder ut sig över 
Sverige och intresset blir bara större och 
större. Alla hundar är välkomna, oavsett 
ras eller storlek. Till skillnad från den 
typen av hundkörningen som de flesta 
av oss är vana vid handlar weightpulling 
istället om att hunden ensam ska dra 
en vagn med vikter en kortare sträcka. 
Här används skräddarsydda selar för 
att minimera risken för skador, och selet 
består även av en pinne framtill för att 
det inte ska bli tryck mot hundens höft då 
den tar i. En kedja kopplas från vagnen 
till selet och sätts fast med en karbinhake. 
Hunden ska sedan dra vagnen över 
mållinjen som är 4,8 meter bort, under 
en tidsgräns på 60 sekunder.

Delas in i lätt- och tungvikt
Daniel Sandberg är tränare på Dog 
Athletes i Oxelösund, och han berättar om 
hur hundarna delas in i olika viktklasser. 
– Man gör på olika sätt inom olika 
organisationer. I den ena delar man vikten 
som hunden drar med hundens vikt för 
att se i vilken klass den ska tävla i. Inom 
den andra organisationen spelar hundens 
vikt ingen roll, utan där slår man istället 
ihop allas vikt och delar på antalet hundar, 
och på så vis får man fram vilka som går i 
lätt- eller tungvikt, förklarar han.

Det finns två vagnar att välja mellan, 
en liten som väger 20 kg, för de små 

hundarna. Sedan finns det en stor vagn 
som väger 100 kg, för de större hundarna. 
Man startar sedan på en vikt som alla 
hundar i klassen får testa att dra på, om 
alla klarar ökar man vikten med 50 kg 
åt gången för tungviktarna och 25 kg 
åt gången för lättviktarna. Allt eftersom 
vikten ökar minskas antalet hundar som 
inte orkar dra vagnen över mållinjen, och 
så fortsätter man sedan tills endast en 
hund återstår inom varje viktklass. Matte 
eller husse får inte hjälpa hunden på något 
annat sätt än att locka och heja på den för 
att få den framåt och i rätt riktning.  

Kraftsport som bygger muskler
Weightpulling är något man kan hålla på 
med oavsett om man vill tävla eller bara 
träna sin hund. Daniel Sandberg tycker 
att det är en utmärkt träning för hundar 
som har mycket energi. 
– Det är en utmaning för hundarna, en 
kraftsport som är väldigt krävande. Men 
det är viktigt att man börjar i ett lugnt 
tempo med lätta vikter. För en ny hund 
väntar man med själva vagnsträningen 
ett par månader och låter hunden börja 
med att bara dra en kedja. De får vänja 
sig med skrammel och att ha något bakom 
sig. Det är viktigt att inte gå för fort fram, 
annars kan det lätt bli lite obehagligt. Det 
brukar ta ett år för hunden att komma i 
god form, bygga upp muskler och få ett 
bra psyke, berättar han. 

Vill du låta dina hundar använda sin dragvilja på ett annorlunda sett? Du kanske 
rent av letar efter ett komplement till den vanliga hundkörningen eller vill ha tips på 
en aktivitet som fungerar bra även då det är varmare ute? Eller har du helt enkelt 
energiska hundar som behöver bränna lite energi? Då kan du testa weightpulling!

Weightpulling – Ett annorlunda dragliv
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Bianca Selvidge

Jesper Melgaard

Ulrika Öhman

Jens Lindberget

Megan Selvidge

Agnes Christoffersson

Rasmus Christensen

Björn Kristiansen

Fotograf: Mia Karacs och Megan Selvidge
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att kosta på tidtagarutrustning till täv-
lingar där medlemmar från alla distrikt 
deltar. Frågan kommer upp centralt och 
troligen kommer man att köpa en utrust-
ning som är bra, säger han.

Jag har förståelse för detta, fast jag tycker 
ändå att köksklockorna inte ens är dugliga 
för ett enkelt vagnsrace. Och hur lätt är 
det för personen som står vid målgången 
att skriva upp exakt rätt tid, då han både 
ska hålla reda på vilken minut det är och 
vart sekundvisaren står? För det kom in 
protester mot fel tidtagning under Polar-
hundsmästerskapet, och så länge det inte 
var funktionären som skrev upp fel kan 
det bara ha berott på klockorna. Så även 
om det nu blir upp till SPHK centralt att 
köpa in vettig tidtagarutrustning tycker 
jag ändå att Mälardalen borde kosta på 
sig ett par enklare digitalklockor, som de 
kan ha stor användning för vid mindre 
tävlingar, vagnsrace och liknande. Anders 
Larsson medger att styrelsen är medvetna 
om det bekymmer som köksklockorna 
bidragit till.
– Klockorna har används vid olika 
skojtävlingar och ingen har reagerat på 
dem tidigare, men visst kan vi synka och 
använda vanliga digitalklockor. Vi är 
mycket medvetna om att klockorna upp-
levdes som ett stort problem och kommer 
naturligtvis inte att använda dem igen, 
förklarar han.

För lång tid för korrekt resultatlista
Problemet med klockorna lade sedan 
grunden för den andra saken som många 
stört sig på, nämligen resultatlistan. Då 
vi själva satt med Internetanslutning i 
vår stuga erbjöd vi arrangörerna att ta 
en kopia på listan efter prisutdelningen, 
så vi kunde skicka in den till webbmaster 

för publicering redan samma kväll. Men 
i och med protesten mot en felaktig tid 
ville sekretariatet gå igenom listan i lugn 
och ro, så att allting skulle vara korrekt. 
Tre dagar senare kommer tillslut resul-
tatlistan äntligen ut på hemsidan, men då 
stämmer den fortfarande inte! Jag hittar 
direkt ett stort fel och uppmärksammar 
Mälardalens styrelse om detta. Sedan tar 
det nästan ytterligare en vecka innan felet 
rättas till, och den korrekta listan kom-
mer ut. Är det rimligt att det få ta nästan 
en och en halv vecka att få ut en korrekt 
resultatlista för SPHK: s största tävling? 
Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker 
snarare att det är väldigt dåligt att det får 
gå så lång tid! Men hur ser då styrelsen 
själva på det inträffade?
– Sekretariatet ville göra en korrekt lista 
på plats, detta vart omöjligt eftersom vissa 
av de tävlande inte lämnade arrangörerna 
i fred. Efter helgen var vi som arrangerade 
tävlingen tvungna att sköta livet utanför 
klubbverksamheten, arbete och egna in-
tressen kom emellan. Det tar den tid det 
tar, det finns väl inte några regler om vad 
som är rimligt eller inte. Ett bra alternativ 
är att fler medlemmar intresserar sig för 
arrangemanget före och under tiden det 
genomförs, förklarar Anders Larsson.

Den tredje och lite mindre saken som jag 
vill ta upp handlar om prisutdelningen. 
Jättefint att ha priser till alla, men borde 
inte tävlande som lyckas ta en medalj vara 
värda ett finare pris än de som kommer 
sist i sina klasser? Nu fanns det exakt 
antal priser som det fanns ekipage, och 
eftersom alla som var framme fick plocka 
pris direkt, ja då försvann ju de finaste 
en efter en, och ju längre prisutdelningen 
gick, ju ”sämre” priser fick pallplatserna, 
de som egentligen mest gjort sig förtjänt 

Då jag själv liksom många andra hade 
en hel del saker att säga om det här Po-
larhundsmästerskapet tänkte jag faktiskt 
börja med att dela med mig av mina egna 
tankar kring det hela. Och jag vill inleda 
med att ge en stor eloge till de ansvariga 
för tävlingen, med Anders Larsson och 
Kenth Hjelm i spetsen, som efter otaliga 
timmar av ideellt arbete såg till att det 
blev ett väl planerat mästerskap. Man 
försökte genomföra allting på bästa sätt, 
med den kunskapen och de resurser man 
hade tillgång till. Sedan kanske inte allting 
gick som planerat, vissa saker strulade till 
sig mer än andra, och då är det lätt för 
folk att klaga, att hitta syndabockar. Men 
vi ska inte glömma bort att utan sådana 
här personer som anstränger sig lite extra 
och lägger ner en massa tid och energi på 
arrangemanget, skulle vi aldrig få våra 
tävlingar att bli av överhuvud taget! Och 
det tycks lätt glömmas bort så fort det sker 
misstag av arrangörer eller funktionärer. 

Skrota köksklockan från Biltema
Vi ska också komma ihåg att det var länge 
sedan Mälardalen arrangerade ett sådant 
stort mästerskap. Och vi kan inte kräva 
att allting ska ske perfekt och felfritt, ja 
helt utan misstag, när man saknar delar 
av den vana och kunskap som finns hos 
flera av de andra distrikten. Mälardalen 
kommer förhoppningsvis att ta med sig 

sina erfarenheter från den här tävlingen, 
och kanske göra vissa saker annorlunda 
nästa gång de står som arrangörer. 

Vad var det då som hände, som kanske 
inte gick så bra? Efter att ha pratat med 
folk som varit på plats och lyssnat på ”det 
vanliga surret”, har jag kommit fram till 
att det framför allt finns tre saker som fler 
än jag har stört sig en del på. Den första 
stavas tidtagarutrustning. Jag tycker att 
Mälardalen ska ta och skrota de där 
billiga köksklockorna från Biltema, de 
håller verkligen inte måttet jämfört med 
digital utrustning, och till råga på allt 
gick de dessutom fel! För minutvisaren 
ska väl ändå inte slå då sekundvisaren 
står på halv, utan på hel. Och det måste 
ha varit ganska förvirrande för många av 
de tävlande att stå på startlinjen och titta 
på en klocka som visar på start fast att 
minutvisaren står mellan två siffror. 

Det var dessutom ganska kallt ute under 
helgen och arrangörerna ska nog även 
vara tacksamma över att inte kylan 
satte stopp för klockorna helt. En digital 
klocka, som exempelvis fanns vid Sham-
draget, måste ju vara av det bättre alter-
nativet och underlätta allting en smula. 
Men enligt arrangören Ander Larsson är 
det här är en ren ekonomisk fråga. 
– Det finns ingen anledning för ett distrikt 

Polarhundsmästerskapet i Hamra blev en omtalad tävling
– Arrangörerna Mälardalen får både ris och ros

Sista helgen i januari var det då dags för distrikt Mälardalen att ta sig an arrangemanget 
av Polarhundsmästerskapet. Surret om huruvida tävlingen skulle bli lyckad eller inte 
började gå redan när man bestämde sig för att flytta arrangemanget från kända Åsarna 
till mindre kända Hamra. Åsikterna efter tävlingens slut var sedan delade. Vissa var 
upprörda eller rent av arga, medan andra var nöjda med arrangemanget i sin helhet. 
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föredömligt sätt. Men dessa saker har folk 
lätt en förmåga att inte se, då man bara 
fokuserar på sådant man tycker är dåligt. 
Ta byn Hamra till exempel, enligt min me-
ning ett helt underbart ställe att arrangera 
polarhundstävlingar i. Vacker omgivning, 
fina stugor, omväxlande tävlingsbanor 
som erbjuder lite av varje, sjön med bra 
utsikt över start och målgång, med gott 
om plats för publik. Ett tävlingsställe som 
erbjuder värmestuga, servering och inte 
nog så viktigt, toaletter för besökarna. 

Arrangörerna hade sett till att det var 
bra skyltat, att det fanns stora luftiga 
parkeringar med plats för alla, och i nära 
anslutning till start och mål. Inte som i 
Särna förra året då hundarna hann slita 
sig trötta bara av att gå i koppel den långa 
vägen från parkering till tävlingsplats. Det 
fanns också gott om funktionärer, även ute 
i spåren. Förarmötet med genomgång av 
banorna var mer noggrant än vid många 
andra tillfällen, och spåren var enligt de 
flesta bra och tillräckligt hårda. 

Flytten från Åsarna halverade
kostnaderna 
Själv tycker jag att flytten av tävlingen från 
Åsarna till Hamra var ett bra beslut, och 
såhär förklarar arrangörerna själva saken.
– Mälardalen har i ett års tid planerat att 
ha ett KM i Hamra, vi ville i första hand 
genomföra det. Vi har gjort skyltar, rekat 
banor och lagt ned arbete i Hamra. Vi 
hade en testtävling vintern innan. SPHK 
centralt ville att vi skulle arrangera Polar-
hundsmästerskapet i Åsarna, detta disku-
terades på ett möte. På mötet beslutades 
att vi skulle arrangera Polarhundsmäs-
terskapet i Hamra, mycket beroende på 
att vi inte kan skaffa fram funktionärer 
till två tävlingar. Vi har lyckats göra ar-

rangemanget till halva priset jämfört med 
Åsarna, det är värt att poängtera, säger 
Anders Larsson.  

Anders berättar även att de har lärt sig 
massor av att arrangera denna tävling. 
Han önskar dock mer hjälp från alla 
medlemmar, distrikt och rasklubbar innan 
och under tiden tävlingarna ordnas. Han 
poängterar att det inte behövs fler tänkare 
eller planerare, utan folk som gör något.
– Mycket av det man har upplevt som 
negativt vid denna tävling kan man 
själv vara med och förbättra till nästa 
genom att ge klubben några arbetstim-
mar som funktionär under tävlingen eller 
med arbete innan tävlingen. Detta är en 
verksamhet där folk jobbar utan lön. Vi 
måste få folk att ställa upp med glädje 
och ha rimliga krav på arrangemangen. 
Klubbarnas pengar får ju inte ta slut av 
en vintertävling. En tävling arrangerad 
av SPHK borde locka all elit och glada 
amatörer, om vi kan få fler startande så 
kan tävlingar som denna troligen gå runt 
ekonomiskt, säger han. 

Slutligen vill jag själv bara säga att jag 
håller med Anders om dessa saker. Jag 
tror att Mälardalen kommer lära av sina 
misstag, ta vara på sina erfarenheter, och 
nästa gång kommer de tillbaka stärkta 
av kritiken och genomför ett ännu bättre 
arrangemang!

Av Josefin Andersson

av ett fint pris! Kunde man inte istället ha 
haft exempelvis två olika högar med de 
lite finare priserna i en, där medaljtagarna 
fick välja, och en annan hög till övriga? 
Eller så lottas priserna ut som det görs på 
flera tävlingar. Lottning kanske inte är så 
rättvist heller ur vinnarsynpunkt, men det 
minskar ju i alla fall risken för att den ne-
dre delen av resultatlistan, den som ropas 
upp sist, också får välja pris sist. 
Värt att nämna är också att Gävle-Dala 

precis som Mälardalen även hade sitt KM 
under tävlingarna, men styrelsen hade 
inte en enda representant på plats under 
prisutdelningen. Och det är dåligt! GD: 
s tävlande får helt enkelt vänta på sina 
pokaler till ett annat tillfälle… 

Hamra – En underbar plats
Det finns självklart också saker som varit 
väldigt positiva med det här Polarhunds-
mästerskapet, som arrangerats på ett 

Annika Gustavssons hundar sätter full fart i tävlingsspåret under det omtalade Polarhundsmästerskapet 

i Hamra.  Foto: Josefin Andersson
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Nina Plesner Dannevall
Johan Viklund

Patrik Hedberg

Tarja Pyykkö

Mette Ånes

Sofia Ericsson

Annika Carlsson
Wouter De Ridder

Fotograf: Josefin Andersson
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Manusstoppet måste hållas! 
Till varje manusstopp är det gång på gång distrikt och rasklubbar som skickar in 
material alldeles för sent, ibland upp till 1-2 veckor efter manusstopp. Det leder 
i sin tur till att vi som jobbar med tidningen inte får tillräckligt med tid för att 
sätta in allt material, redigera hela tidningen och även ha en rimlig möjlighet att 
fylla ut de sidor som blir tomma med vettiga artiklar. Till detta nummer kom 
mycket material in så pass sent att vi inte ens kommer att kunna hålla den tid 
som är sagt att tidningen ska nå ut till er medlemmar. Att detta nummer kom-
mer ut för sent, beror alltså inte på oss, utan på er medlammar som struntar i 
manusstoppet! Vi kan inte fortsätta jobba såhär, för det går inte att göra en bra 
tidning under dessa omständigheter. Därför kommer vi hädan efter bli stenhårda 
vad gäller just manusstoppet. Inget material som inkommer efter manusstoppet 
kommer tas med i tidningen från och med nu! Så länge det inte finns rimligt 
skäl till detta och vi vet om det så att vi kan planera och lämna plats för det i 
tidningen. Att hela tiden få in för sent inkommet material innebär att tidningen 
måste redigeras om och det tar fruktansvärt långt tid. Så från och med nu är det 
upp till er att hålla manusstoppet om ni vill ha med ert material i Polarhunden!

 Tack!   Hälsningar redaktionen

Robert  Sörlie. Upnorth Balder Bifrost, 3 månader Foto: Johanna Adolfson, Kennel Upnorth

Det här är en aktivitetet som våra hun-
dar uppskattar! 

Godis göms i alla eller några av fack-
en. För att få tag på godisbitarna måste 
man skjuta brickorna längs kanterna åt 
sidan, och för att göra det måste man 
först få bort hindret i mitten. 

När jag skaffade spelet trodde jag det 
skulle vara svårt, men det tog inte lång 
stund förrän hundarna fattade vad det 
gick ut på. Både nos och tassar används 
energiskt för att komma åt godbitarna.

Här är det Atti - Chiliway´s Never 
compete with me - som är fullt sysselsatt 
med att snabbt flytta alla brickor. 

Susanne Enochsson
Särna

SÄLLSKAPSSPEL FÖR HUNDAR
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Vem beslutar?

Meriteringsreglerna för 
SUCH och S(Polar)CH har 
varit mycket aktuella under 
det senaste året. Styrelsen 
för SPHK har lämnat ett 
förslag till revidering av re-
gelverket till rasklubbarna. 
Rasklubbarna skall under 
mars (?) månad lämna sina 
remisser på det av styrelsen 
framlagda förslaget så att 
styrelsen, med utgångs-
punkt från rasklubbarna 
remisser, kan lägga fram ett 
förslag till nya meriterings-
regler för årsmötet 2009. 
Jag antar att detta förslag 
skall antas eller förkastas i 
sin helhet av årsmötet. 

Vid rasklubben för grön-
landshunds årsmöte i Ne-
derhögen 2009, hade vi en 
mycket lång och givande 
diskussion i frågan och 
enades så småningom om 
ett remissvar. Tilläggas bör 

kanske att denna diskus-
sion hade föregåtts av dis-
kussioner vid rasklubbens 
höstmöte och genom ett 
forum på Internet där alla 
kunde framföra sina åsik-
ter. Utifrån detta arbete 
lade rasklubbens styrelse 
fram det förslag till remiss-
svar som vi diskuterade på 
årsmötet. Övriga rasklub-
bar har förmodligen arbetat 
på något liknande sätt och 
det betyder att det kommer 
att komma in fyra mycket 
genomarbetade remisser på 
styrelsens förslag. Remisser 
som bygger på vad personer 
som är djup engagerade och 
kunniga inom respektive 
ras anser är rätt och riktigt 
för ”sin” ras. 

Jag tycker mig ha för-
stått att SKK utöver på-
tryckningar om att vi måste 
skapa enhetliga regler för 
våra raser. Min syn på detta 
är att vi då måste bryta 

mot SPHK:s stadgar som i 
§1 bl.a. säger:  ”att bevara 
och utveckla rasernas spe-
cifika (min understrykning) 
egenskaper och verka för 
utveckling av praktiskt 
bruk av dessa hundar som 
bl.a. draghundar”. I stad-
garna för rasklubbarna står 
det ungefär samma sak i 
§1 ”att verka för att rasens 
särart (min understrykning) 
bevaras”. För mig framstår 
det således som en omöj-
lighet att vi skall kunna 
acceptera enhetliga regler 
om nu inte rasklubbarna, 
mot all förmodan, kommer 
fram till detta..

Inom SPHK har vi, sedan 
rasklubbarna bildades, all-
tid varit noga med att inte 
rösta i ”rasfrågor” som har 
gällt andra raser än de vi 
själva har. Jag hoppas att 
vi skall fortsätta med denna 
tradition och mitt förslag 
till årsmötet är därför att 
styrelsen skall få i uppdrag 
att överlämna respektive 
rasklubbs förslag till re-
geländringar till SKK och 
att styrelsen sedan med en 
dåres envishet skall vägra 
att kohandla i frågan (med 
hänvisning till våra, av SKK 
godkända, stadgar).

Lennart Andersson
Bålsta

Insändare

alla ni som körde, inte ett enda klagomål på lösa spår 
eller något annat, det enda man hörde var att.. det är 
naturen som styr, snöfall kan man inte styra över det är 
bara att gilla läget. Tack alla ni som körde för er fina 
inställning.

Klagomål kan få många ideella krafter att tappa su-
gen, ryggdunkningar gör att man får lust att fortsätta. 
Jag är glad att jag jobbar inom SPHK Samojed.

Kjell Jonsson

forts. från sid 42

Med vetskap om vi har kanonfin upp-
backning av ORE fritidsby och där bo-
ende ”skoterentusiaster” så kände jag 
inte speciellt stor oro. Bestämde mig för 
att fara upp till Furudal  på Söndagen för 
att ha en vecka på mig att fixa banor och 
spår. Förhandsinformationen sa att det 
fanns lagom med snö och att banorna 
var grundpackade.

Väl framkommen uppvaknande i ett 
svinkallt Furudal (-21) var det bara att 
sammanstråla med skoterOlle och ge sig 
ut på en första rekning av banorna, och 
än en gång kunde jag konstatera att de 
gjort ett fint förarbete, vi bestämde att 
gör några små omläggningar, men an-
nars var det bara att platta, trycka och 
köra med sladden. Vi höll på från nio på 
morgonen till det mörknade och jäklar 
vilka fina banor vi hade. Fredagen kom 
och stugbyn var fylld av hundar och 
hundägare nu var det dags för utställn-
ing, för egen del var det bara att ge sig 
ut tillsammans med Olle och göra sista 
finputsen, viss oro började sprida sig 
det började nämligen snöa och nu ville 
vi definitivt inte ha någon mera snö. 
Bangenomgång på kvällen och man 
kunde lugnt skryta över vilka fina banor 
förarna skulle få köra på, de bästa på 
flera år! Lördag morgon kollar ut genom 
fönstret och vad ser man Snön faller!! 
Ja Ja det fixar vi med att sladda och sex 
skotrar ger sig ut, själv agerar jag eft-

eråkare och kollar skyltningen när jag 
kommer ner till den stora sjön som en 
ganska stor del av banan går över så ser 
jag på håll hela skotergänget parkerat 
och jag börjar ana oråd. Vad har hänt? 
Jo av någon anledning har man helt plöt-
sligt öppnat dammluckorna vilket får till 
följd att ca 20 cm vatten lägger sig på 
stora dela av isen. Paniken sprider sig det 
är 1 timma kvar till start och här är det 
omöjligt att köra. Snabb telefonkontakt  
till startansvariga , skjut på starten 1 ½ 
timma vi måste dra om banan och byg-
ga en bro så det går att använda delar 
av sjön vilket är helt avgörande om det 
överhuvudtaget skall bli någon tävling. 
Nu är goda råd dyra och en av skoter-
gubbarna kommer med en lysande idé 
vi hämtar ett antal lastpallar och lägger 
ut sen öser vi snö ovanpå så att spannen 
kan köra av sjön. Sagt och gjort… resul-
tatet blev kanonbra och tävlingen kunde 
starta, banunderlaget var nu allt annat 
än det som jag kvällen innan skröt över, 
men stämningen var god och i takt med 
att förare och hundar kom i mål efter 
första dagen och ingen klagade så bör-
jade man känna sig ganska nöjd.  Snön 
fortsätter att falla och det är bara att 
inse att det blir ytterligare skoteråkning 
söndagmorgon för att platta till den snö 
som fallit.

Det blir tungkört idag, men all heder åt  

Så var det dags igen, den årliga Samojedträffen med Nordiskt Mästerskap i Drag. 
Naturligtvis behövs det massor med ideella krafter för ett enveckasarrangemang 
med utställning, uppfödarträff, m.m. Undertecknad tar på sig utmaningen att 
vara ansvarig för banor och tävlingen. 

forts. sid 43
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För meriteringstillfällen gäller att ansökan ska vara klubben till handa senast 1.decem-
ber för den kommande säsong. Styrelsen samt klubbens olika sektioner ställer gärna 
upp med råd och tips om ni vill planera en lokal aktivitet – styrelsen uppskattar alla 
aktiviteter från klubbens medlemmar.

Karina Andreasen, ordf.

Hej alla malamutevänner!
Här är resultaten på hälsoundersökta hundar från november t.o.m. januari. Det 
är tyvärr inte så många som blivit undersökta under perioden. Det finns massor 
av hundar ute i landet som har åldern inne. Av dom hundar som är födda 2005 är 
fortfarande bara 35% undersökta och det är klart sämre än både 2004 och 2006 
som är uppe i 46 resp. 44%. När det gäller ögon är det fortfarande oroväckande 
få hundar som blir undersökta. Av hundarna som är födda 2005 och 2006 är bara 
23% resp. 26% ögonlysta.

Vår nya hanhundslista är i stort behov av påfyllning. För att få stå på listan 
måste hunden ha godkända hälsoresultat gällande HD, ED och ögon. Vi vill gärna 
ha uppgifter på drag- och utställningsresultat samt en bra bild. Det är bra om så 
många olika hanhundar som möjligt används i avel för att bredda vår avelsbas. Så 
alla Ni som har en hanhund som uppfyller hälsokraven - skicka in uppgifter till 
oss i avelsrådet så att listan blir den tillgång för rasen som den är menad att vara.

Åsa Karlsson/avelsrådet

Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos

S10848/99 Kodiak-Zorro 1998-12-09 Öga ua
S45171/2002 Polar Trax Thunder'N Lightning 2002-07-07 näthinneavlossning 
S45171/2002 Polar Trax Thunder'N Lightning 2002-07-07 retinopati 
S60327/2003 Noatak's Omen Snöyra Du Cheyenne 2003-09-24 Öga ua
S38401/2007 Polar Trax Colours Of The Wind 2007-05-01 Öga ua
S60041/2004 Nunivak-O'Falk 2004-08-29 Öga ua
S10468/2007 Sturkbergets Tundra Embla 2006-11-24 Öga ua
S38400/2007 Polar Trax Copy Printed In Silver 2007-05-01 Öga ua
S38398/2007 Polar Trax Crystal Snow Flurrie 2007-05-01 Öga ua
S26801/2004 Iasaks Elvis 2004-03-17 Öga ua
S17638/2005 Queen-Anne 2005-01-22 Öga ua
S58819/2003 Napipa Magical Wand Titiq 2003-09-22 Öga ua
S57966/2006 Cahppes Black Bart Boles 2006-08-15 Öga ua
S49440/2002 Thorsi's Nova 2002-07-13 icke ärftlig katarakt 
S48212/2000 Jiepeer's Hub 2000-08-02 Öga ua
S63225/2004 Shannuq's Klondyke Tarka 2004-09-27 Öga ua
S14222/2002 Masano's Iron Will Aukas 2002-01-04 Öga ua
S38396/2007 Polar Trax Catch Me If Yukon 2007-05-01 Öga ua
S61841/2007 Night Trail Full Moon Sensations 2007-09-27 Öga ua
S66946/2007 Noatak's Turbo Tiquana Du Yra 2007-09-30 Öga ua
S51962/2007 Carmacks 2007-07-05 Öga ua

www.malamuteklubben.se

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

Sekreterare 
Rebecca Persson, 
Eriksgatan 16 3 tr 74949 Enköping, tel: 
073 417 28 92, 
vinterhund@gmail.com

Kassör & Webbansvarig 
Vakant

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

Hej Malamute vänner!
Den här gången blir mitt inlägg i medlemstidningen ganska kortfattat eftersom jag för 
tiden är ganska så upptagen med diverse aktiviteter i klubben.  SHAM-draget går av 
stapeln nu i helgen 14 och 15 februari i Nornäs med 85 anmälda – detta arrangeras 
i samarbete med SPHK´s rasklubb för Siberian Husky.  Malamute veckan börjar på 
söndag den 15 februari med bl.a. 10-mila meritering tisdag/onsdag och gröna kort 
kursen samma dagar – sen blir det klubbmästerskap på fredag och lördag med möjlig-
het att meritera samt klubbens årsmöte på lördag den 21 februari 2009. Helgen därpå 
blir det JÄMT-draget i Lillholmsjön och snart står också Polardistans för dörren. 

På HUND2008 hade rasklubben som vanligt en monter och rasen presenterades 
båda dagarna i rasparaden.  På montern i år hade vi en kickbike och en sprintsläde 
samt 4 hundar som turades om att bli klappad och kramad av publiken. Första dagen i 
rasparaden var det Jimmie Ekholm med Embla som visade upp rasen med klövjeväska 
och Jimmie utrustad med full fjällpackning och skidor.  Andra dagen var det jag och 
Tracy med uppackad pulka och skidor som presenterade rasen. Andra dagen tog vi 
hem segern i rasparaden!

På rasträffet i Hökensås i november diskuterades hur vi ska få med fler nya Ma-
lamute ägare i klubben.  Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en enkät som ska finnas 
på hemsidan och som alla som säljer en valp/hund kan fylla i med den nya ägarens 
kontakt uppgifter. Denna skickas till klubbens vice ordförande, som ser till att den nya 
ägare kontaktas av någon av klubbens kontaktpersoner. I första hand är det uppfö-
darnas ansvar att hjälpa nya ägare, men klubbens kontaktpersoner i närområdet kan 
vara en extra hjälp och stöd i början och kan förhoppningsvis få med sig nya folk på 
olika aktiviteter.

I samband med debatten runt SPHK:s remiss om meriteringsreglarna har klubben 
fått kritik för att de flesta aktiviteter ligger i ett begränsat geografisk område. Styrelsen 
önskar att påminna om att en klubb inte är mer aktiv än dess medlemmar! Styrelsen 
kan inte hålla i arrangemang runt hela landet – det krävs aktiva medlemmar på plats 
för att en aktivitet ska bli av!  Samtidigt så känns det som att det är dags att upprepa;  
att alla medlemmar kan arrangera meriteringstillfällen och aktiviteter på lokal orten, 
men ska det vara i rasklubbens regi, så måste ni meddela klubben i god tid och som 
minimum krävs en välgenomarbetad budget om styrelsen ska godkänna arrangemanget. 
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Regnr Hundnamn Födelsedatum Diagnos ED
S26801/2004 Iasaks Elvis 2004-03-17 HD grad A artros ua (0)
S17587/2007 Cahppes Chikuminuk 2007-01-17 HD grad A artros ua (0)
S17592/2007 Cahppes Chakachatna 2007-01-17 HD grad A artros ua (0)
S66946/2007 Noatak's Turbo Tiquana Du Yra 2007-09-30 HD grad A artros ua (0)
S62863/2007 Excaliburblack 2007-09-05 HD grad B 
S58818/2003 Napipa Magical Light Qamaniq 2003-09-22 HD grad B 
S56524/2007 Nordic Sled Dog's Ak Black Amber 2007-08-08 HD grad B artros ua (0)
S51962/2007 Carmacks 2007-07-05 HD grad B artros ua (0)
S57967/2006 Cahppes Blue Belly 2006-08-15 HD grad C artros ua (0)
S57752/2006 Tämjantorpets Jack Daniels 2006-08-29 HD grad C artros, lindrig

 utbredning (1)
S29200/2007 Eastern Hill Longdistance Izza 2007-03-11 HD grad C artros ua (0)

Bilder från Malamute-veckan i Särna                       
Fotograf: Mia Karacs

Ingela Hedberg

Linda Söderström

Louise Mulbjerg

Tommy Linner

Roger Sikström

Karina Andreassen

Sandra Ohlsson

Lars-Göran Hoffert

46   Polarhunden 1/2009 Polarhunden 1/2009   47



MEN på årsmötet gick motionen om Maltegruppen igenom och i den kan det ordnas 
massor av roliga saker det är bara fantasin som sätter stopp. Alla som känner sig 
manade att delta i en Maltegrupp anmäl er till styrelsen så sammanför vi er, vi 
behöver all hjälp  vi kan få,  så kom igen!!

Håll utskick på hemsidan där kommer vi snart att presentera allt om vårträffen, så 
boka första helgen i maj!

Anneli Jönsson

S55127/2007 Amkida's Lustrous Pearl Of Freija HD grad B 
S46468/2008 Anatina Why Not Willy HD grad C 
S48767/2007 Arcticblue HD grad B 
S70093/2007 Bivvilis Hera The Faithful Queen HD grad A 
S70098/2007 Bivvilis Herkules The Tiny Man HD grad A 
S50321/2007 Bjellakis Olympia Of Odin HD grad D 
S50316/2007 Bjellakis Piper Of Terra HD grad B 
S52840/2007 Blåsippans Alfa HD grad B 
S46467/2008 Crazy Toons Frodo Of Karasea HD grad A 
S64186/2007 Deejasome Blond Och Smart HD grad A 
S10746/2008 Newsam's Shirley Temple HD grad A 
S22230/2007 Polarbjörnen's Crazy Zhira HD grad C 
S54356/2007 Polartassen Nike HD grad A 
S32697/2007 Polarvargens Arctic Breeze HD grad A 
S24906/2007 Posh Paws Mr Babich HD grad D 
S16053/2008 Snechinka's B-Jolais De Vincent HD grad B 
S46943/2007 Vattnadals Jandie Mae HD grad A 
S28846/2007 White Crystal Bright Of Eternity HD grad B 
S24400/2007 Vitkind's Vinston Panther HD grad A 
S12144/2008 Vitkind's Xanadou Malva HD grad C 
S33119/2007 Zyklonens Cherokee Mist HD grad A 

S48767/2007 Arcticblue Öga ua
S70093/2007 Bivvilis Hera The Faithful Queen Öga ua
S50321/2007 Bjellakis Olympia Of Odin Öga ua
S14380/2005 Cessibon's Unique Unica Öga ua
S48796/2003 Fläderblommans Nalas Taiga Öga ua
S33815/2004 Kannibalen's Krystal Of Illusion Öga ua
S16340/2006 Lisselhaga's Silver Fang Of Jorrock Öga ua
S10747/2008 Polarhiet's D-Snow Crystal Of Eros Öga ua
S65171/2007 Snötrollens Leia Alone After Chaos Öga ua
S28844/2005 Snötrollens Oppas Kerak Öga ua
S47729/2004 Vattnadals Droopy Dee Öga ua
S30605/2003 Vattnadals Jorrocks Öga ua
S28846/2007 White Crystal Bright Of Eternity Öga ua
S24396/2007 Vitkind's Vanilla Shadow Öga ua

Ordförande
Anneli Jönsson
Hästgatan 11A
241 35 Eslöv 0413-59 14 99  
eller 0730-83 22 16
mail: kennel@deejasome.com

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

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

Vice ordförande 
Kjell Jonsson
Sånnaboda 210
71941 Garphyttan
019-572822
kjelljon@telia.com

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

Peter Bengtsson
Skaftvägen 2 
542 73 Mariestad 
0733-309248peter@nbt.se 

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

Camilla Dehlin-Johansson 
Västra Gårdsväg 1 
746 94 Häggeby
018-344322, 070-318 0508
cassamiras_camilla@msn.com

http://samojed.sphk.se

Rasklubbens PG 
238354-5

Nytt år, nya förhoppningar, nya möjligheter!!

Nyligen hemkommen från Furudal sitter jag här och försöker sammanfatta veckan 
där. Bra saker, dåliga saker vad gjorde vi bra vad gjorde vi mindre bra som vi kan 
göra bättre, ja det är en del tankearbete om detta engagemang som man har när 
man arbetar i en styrelse/förening. Jag och övriga styrelse tycker att vi överlag har 
lyckats genomföra en bra vecka i Furudal, ja en del strul blev det men utställning 
flöt på bra fast vi hade två ringar vi åt en god middag på kvällen med glada trevliga 
samojedägare!  Nordiska mästerskapet blev av trots öppnade dammluckor om än 
något sent och även årsmötet kändes bra fast det tog tid, men bättre det och alla 
medlemmar får ventilera sina åsikter. På måndagen hade vi ett givande uppfödarmöte 
med 25 deltagare varav 17 st är aktiva uppfödare! 

Så kommer man då hem trött men nöjd och börjar kolla av sina mail…… och 
återigen frågar man sig är detta intresse och engagemang värt att bli så ledsen och 
besviken för? Javisst en del saker får man ta som aktiv i en styrelse, alla har inte 
samma åsikter men för den saken skull behöver man inte få dessa ständiga påhopp, 
baktalningar och letande fel av oss som försöker göra något bra för rasen. Denna 
gång gällde det inte bara mig utan en av våra medlemmar som på helt frivillig basis 
håller på med vår årsbok. Så snälla ni SKÄRPNING!!!

Mina slutord på årsmötet var att vi skulle försöka lägga allt gammalt bakom oss, 
vi kan inte göra något åt det som hände igår eller förra året MEN vi kan påverka 
framtiden, så med andra ord behandlad andra så som du själv vill bli bemött.

Nog med tråkigheter nu till det nya!
Jag hälsar Camilla Dehlin-Johansson & Peter Bengtsson välkomna som nya entusiaster 
och samtidigt tacka Johan Hultberg för hans tid och engagemang i styrelsen.
En liten förtydligan det är inte rasklubben som ordnar de ”roliga” aktiviteterna utan 
det sker i distrikten så ta kontakt med ditt och se vad de har att erbjuda.
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startande spann. De nordiska klasserna 
var i år öppna för flerspanns körning. 
Bland herrarna höll sig de 3 startande till 
1 spann dock och segrade gjorde till slut 
Dennis Ljung. Bästa tid överlägset bland 
både herrar och damer hade återigen 
Diana Karlsson som körde med 1 hund 
mot flera av de övriga i damklassen som 
körde med både 2 och 3 hundar framför 
sin pulka. 

Det blev lite tyngre spår i år då vi för 
ovanlighetens skull hade väldigt gott om 
snö som vi hoppas skall bli en vana nu. 
Detta resulterade i lite färre godkända A 
tester än vanligt. Under veckan klarades 
bara 3 Polarthundstest A och alla dem 
gick till Danmark. Sedan klarade även 
vinnande nordiska dam Diana Polar-
hundstest A med sin Kozak under båda 
dagarna men annars blev det inte fler 
godkända A tester.

Vädret ville visa sig från sin bästa sida 
också vilket det gjorde under de kom-
mande dagarna och när Polarhundstest B 
skulle gå var det som en vykortsdag. Det 
var strålande sol från en klarblå himmel 

och gnistrande snö- helt underbart alltså. 
Det var några nya ansikten som startade 
Polarhundstest B för första gången och 
det var trevligt att se, hoppas ni kör igen 
nästa år. Det var 4 spann i olika storlekar 
som körde B testet och alla klarade tiden 
och hade haft trevliga dagar i spåret.

Det delades även ut en del Polarcham-
pionat och utställningschampionat under 
helgen. Grattis till er alla. 

Vi tackar alla för en trevlig vecka och ett 
extra tack till våra sponsorer som i år var: 
Agria, Arrak Outdoor, Atelje M Ågren 
H, Bean-bag, Best Friend, Biodistra/
PlaqueOff Animal, Björn Wahlberg 
och Ritva Nilsson, Coop Forum, Dra-
gråttan, Fodax, Folksam, Happyart, 
Hund-shop, Huskylyan, Kontor.ett, Mr-
koppel, Mushami, Parma, Royal Canin, 
Snötrollens kennel, Sundpro, Sveland, 
Swedsams kennel, Söderköpings hund 
och katt, Varg-rapp och Vildmannen. 

Väl mött 2010 med förhoppning om ett 
lika snörikt Furudal då. Vi ses torsdag 
vecka 6.

På fredagen var det då sedan dags för 
årets största utställning med 119 anmälda 
hundar. Domare Arvid Göransson togs 
sig an att döma valpar, hanar, grupper 
och finalerna medan Nils-Arne Törn-
löv dömde tikarna. Det var 22 valpar 
och 90 vuxna hundar anmälda och 6 
vuxna uppfödarklasser och 3 valpklas-
ser Det var flera avelsklasser både för 
valpar och vuxna som var anmälda. 
Av valparna vann Pernilla Wickström med 
sin nyligen hemkomna import Julesno Sgt. 
Pepper och BIM blev Linda Almquist 
och Fredrik Petris egenuppfödda Sorba- 
Snötrollens Nimbly Sorba. Snötrollens tog 
även hem bästa uppfödargrupp valp samt 
genom tiken PDP SUCH S(POLAR)CH 
Sun Master´s Spring Dream tog de också 
hem bästa avelsgrupp valp.
 
BIR bland de vuxna gick till Dumle- Sun 
Master´s Back To Work från unghunds-
klassen ägare och uppfödare: Leila Pet-
tersson som även tog hem bästa uppfö-
dargrupp. BIM gick till Kitty- Swedsams 
you Made My Day från öppenklassen. 
Ägare och uppfödare Christina Bjerstedt-
Ohlsson. 

På fredagskvällen var det dags för den 
gemensamma middagen som Helene Lars-

son stod för. Det var mycket gott och vi 
hoppas det återkommer nästa år. Efter 
middagen delades priserna för årets samo-
jed, årets draghund, årets veteran och 
årets utställningshundar ut. Grattis alla. 

Under fredagen och lördagen vräkte snön 
ner så spårgubbarna fick jobba ordentligt 
och de gjorde ett kanonjobb allihopa. 
Spåren såg trots vädret mycket bra ut på 
fredagen då förarmöte och bangenom-
gång hölls. Dock skulle det förändras till 
lördag morgon då dammluckorna hade 
öppnats och det stod ca 2-3 dm vatten 
på sjön där delar av spåret var förlagt. 
Med snabba insatser av spårgubbarna 
samt lite hjälpande händer lades spåret 
om på vissa delar samt byggdes en bro 
med lastpallar för att ta sig över det värsta 
partiet. Det fungerade utmärkt och blev 
inga bekymmer för några sedan. Trots 
mycket problem så löste sig allt och efter 
lite framskjuten start kunde så tävlingen 
börja.

Största klass även i år var 4 spanns klas-
sen, detta år med 12 startande ekipage. 
Vann gjorde Fredrik Petri som var enda 
svensk på pallen då de övriga pallplat-
serna gick till Danmark. I 6 spanns 
klassen vann Christer Johansson bland 4 

Så äntligen har det blivit dags för att ge sig av till Furudal igen för att återse alla 
glada samojedägare från när och fjärran. Denna gång när vi kom möttes vi av 
massor av snö och kyla och mer snö var på ingång. Spåren var gjorda och allt 
såg bra ut för en kanonvecka i Furudal.

Ilma & Lumi i snöyran
 Foto: Erica Eriksson
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Grönlandshund

Ordförande
Sofia Christensen
tel: 054-87 40 90
ordforande@gronlandshund.sphk.se

Sekreterare
Harriet Svensson
tel: 0670-300 84
sekreterare@gronlandshund.sphk.se

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

 www.gronlandshund.sphk.se

Ledamot
Evert Larsson
tel: 070-310 95 41
evert@temla.com 

Ledamot
Malin Aspaas
tel: 076-84 77 682
malinaspaas@nordicsleddogs.se 

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

Suppleant
Monica Hjelm 
tel: 0152-183 85 
irkes@telia.com

Ordföranden har ordet
Först får jag tacka er för förtroendet för ordförandeposten. Jag hoppas jag lyckas axla 
det ansvaret som jag bör men minns att jag är nybörjare så lite fel kommer det att 
bli, det går nog inte att undvika, ha tålamod så ska jag lära mig snabbt av misstagen.
Den här säsongen har börjat bra, det verkar som om vi har snö på fler platser i Sverige 
än förra året, till och med i Värmland ligger snötäcket. Nederhögen blev en väldigt 
lyckad tillställning med deltagare från både Malamuteklubben och Samojedklubben. 
Vi var fler än på många år och spåren var mycket välgjorda. Lasse Hammarfalk, 
Malin Aspaas, Åke Wedin och Evert Larsson ska ha stort tack för den prestationen. 
Årsmötet gick också väldigt bra, visst var det diskussioner kring meriteringsreglerna 
men det tycker jag bara är bra. Styrelsens förslag låg till grund och en del ändringar är 
nu gjorda och ska vidarebefordras till SPHKs styrelse för begrundan och bearbetning 
för ett gemensamt regelverk för alla raser. Det ska bli intressant att se hur det kom-
mer utveckla sig. Annars hade vi även stort deltagande i Grönlandslöpet, se separat 
resultatlista.

Polarhundsmästerskapet har även det passerat med goda representanter för rasen; 
Anna Ouchterlony, körde lina och vann sin klass. Helene Ouchterlony körde pulka och 
vann sin klass medan Frank Ouchterlony hamnade tvåa i sin klass. Lennart Andersson 
körde lite längre, 2x3 mil och vann den klassen. Släde tog våra norska vänner, Björn 
Kristiansen, första, Mette Ånes, tredje och Charlotte Johansen, fjärde plats. Mina 
grabbar Rasmus och Fredrik debuterade i juniorklassen och hamnade på tredje och 
fjärde klass, jag är en stolt mamma. De körde 2-spann, samojed och grönlandshund. 
Se alla resultat på annan plats i tidningen.

Nu gäller det att säsongen fortsätter bra och vi visar att våra hundar platsar på både 
dragtävlingar och utställning.

Sofia Christensen
Ordförande 

Rasklubben för Grönlandshund

Nordiska Mästerskapet i Furudal 7-8/2- 2009

Suppleant
Marie Lillé
tel: 0457-105 14
amkida@telia.com
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Resultat Grönlandslöpet i Nederhögen 16-17/1
Vi hade både alskan malamute- och samojedspann men vi tar de som körde grönlands-
hundsspann denna helg.

 Pulkaklass                                Tid dag 1  Tid dag 2  Total tid
 Fabian Ouchterlony  1-spann    2.24.59 2.27.18 4.52.17
 Anders Edvardsson 2-spann      2.33.49 2.36.18 5.10.07
 Gösta Karlberg 2-spann 2.37.15 2.36.05 5.13.20
 Gunilla Mellgren 2-spann 2.55.33 2.59.44 5.55.17
 
 Slädhundsklass Tid dag 1 Tid dag 2 Total tid
 Rita Lysholm  6-spann 2.07.48 2.11.10 4.18.58
 Leif Olsson 8-spann 2.15.00 2.04.39 4.19.39
 Lennart Andersson 3-spann 2.15.33 2.13.31 4.29.04

Pulkaklass barn 1x4 km
Eirin Lysholm-Hagan 28.24

Grattis till alla som fick godkända polarhundprov och test!

Polarhundsmästerskapen i Hamra 31/1-1/2
Även här hade vi en del med som körde grönlandshund och körde riktigt bra! 
Klubben gratulerar till fina placeringar.

Linklass 1-spann 5 km
Plac 1. Sofia Ouchterlony körde endast en dag 23:36

Slädhundsklass 2-spann junior 2x5 km
Plac 3. Rasmus Christensen     total tid 52:33
Plac 4. Fredrik Christensen     total tid 52:43

Pulkaklass 1-4 hundar 2x30 km
Plac 1. Lennart Andersson         total tid 4:53:18

Pulkaklass dam 1-4 hundar 2x10 km
Plac 1. Helene Ouchterlony        total tid 1:53:41

Pulkaklass herr 1-4 hundar 2x10 km
Plac 2. Frank Ouchterlony          total tid 1:33:48

Slädhundsklass 4-spann 2x10 km
Plac 1. Björn Kristiansen            total tid 1:11:39
Plac 3. Mette Ånes                      total tid 1:20:34
Plac 4. Charlotte Johansen          total tid 1:23:44

Grönlandshundträff
17 -19 april 2009

Norskar & svenskar möts på Johnsgård vid femunden
( 4 mil från femundtunet. 9 mil från Idre)

proGram
Fredag 17 April

Ankomst
Frikörning

Egen medtagen Middag
Bild/filmvisning

Avelsrådet informerar från sve/nor

Lördag 18 April 
Turkörning med grillning

Tipsrunda
Utrusningsvisning

kl. 18.00 Föreläsning: Per Nymark,
aktiv hundkjörare och utställningsdommare sedan

1960-talet. 
Koldtbord / knytis-Middag

Söndag 19 April
Städning/ hemresa

Bokning av boende/logi sker till Johnsgard:
35 kvm med 2 sovrom=6 sängar, dusj/wc. 495 pr/dögn. 
60 kvm med 3 sovrom= 6 sängar, dusj/wc. 670 pr/dögn. 

Alla stugor/hytter har dyner, puter/kuddar, köksutrustning.
 0047-624 59925.  E-post: post@johnsgard.no 

För mer information titta in på www.Johnsgard.no

Anmälan sista/frist 27 mars & mer information:
rita@wanvare.no   0047-7241 3852. Rita Lysholm

malinaspaas@nordicsleddogs.se   076-1165298. Malin Aspaas

Välkommen!
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Ordförande 
Anders Hörnlund, Torsö Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
0501 - 19954 

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

Sekreterare 
Anna Kårvik, sekreterare.sh@sphk.se

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

Ledamot 
Malin Sundin, Näset 2, 794 92 Orsa
070-63 98 536

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

http://www.siberianhusky.se

Suppleanter 
Börje Jansson 
Marlene Karlsson

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

SPHKs rasklubb för siberian husky

Som nyvald ordförande i SPHKs rasklubb för siberian husky vilar det ett stort ansvar 
att ta tillvara och bibehålla siberian huskyns historia. För nio år sedan, när vi köpte 
vår första hund, började jag fundera över siberian huskyns historia och ursprung. Jag 
hittade böcker om the Koryak skriven W Jochelson och the Chukchee skriven av W 
Bogoras. Böcker som ger en intressant bild av folkslag som använde sig av arbetande 
hundar för sin överlevnad av den typ som senare kom att få namnet siberian husky. 
Något år senare hade jag turen att få tag på boken the siberian husky utarbetad av 
den amerikanska International siberian husky cluben skriven av bland annat Bob och 
Pamela Thomas. Historien är av stor betydelse och utgör den plattform som ligger till 
grund för att bibehålla och ta tillvara rasens ursprung.

Sverige har idag en bra bredd av arbetande siberian husky och sättet att använda 
hundarna varierar. En del använder sina hundar för träning och kortare turer, andra 
arbetar inom turistnäringen, många tränar och tävlar med sina hundar i olika distan-
ser. Vi använder våra hundar under olika förutsättningar och på olika nivåer. Som 
ägare av arbetande hundar är det mycket viktigt med en medveten avel, eftersom det 
inte behövs så många generationer för att hunden ska förlorar sina egenskaper. 

Under årsmötet i Nornäs var Per Agerfelt ordförande och Birgitta Mjöberg sekreter-
are. Ett stort tack till avgående ordförande Birgitta som under många år arbetat för 
rasen och rasklubben. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Jonny Skye och Anna 
Kårvik.  Malin Sundin och Fredrik Filander är kvar som ordinarie ledamöter liksom 
Börje Jansson som suppleant. Ny suppleant blev Marlene Karlsson.

En viktig fråga som Malin Sundin tog upp är det etiska program som utarbetas av 
SPHKs styrelse. De etiska frågorna måste alltid hållas levande.

OBS! Sätt av helgen: 4-6 sept. 2009

Rasklubben för Grönlandshund
Höstträff Orsa Grönklitt

* Guidad tur i Björnparken
* Utflyckt med grillning, vagn, cykel eller till fots.

* Föredrag med Nils –Arne Törnlöv.
* Utställning söndag, dommare NA Törnlöv.

Gemensam middag på lördag. Boende i vandrarhem.
Mera info kommer senare i tidningen och på hemsidan.

Den 16-17 januari var det dags för den årliga träffen & årsmöte för Grönlandshunds-
klubben. För mig var det första träffen och jag hade verkligen valt rätt tillfälle att åka 
upp, för i år var det många som kom, vi var ca 31 stycken på plats. 

Fredag och lördag skulle Grönlandslöpet köras över 2x30 km. I år hade utöver 
Grönlandshundar även Alaskan Malamute & Samojed möjlighet till meritering.

Efter en övernattning hos Lasse kom Sofia & jag till Nederhögen och det var inte 
utan att jag först kände mig lite bortkommen bland alla dessa främmande människor 
men det gick snabbt över för ett så vänligt, varmt och trevlig mottagande gjorde att 
det var mkt enkelt att smälta in och känna sig välkommen. 

Kvällen bjöd på trevligt samkväm med mycket hundprat och en hel del tips från 
erfarna hundförare till oss nybörjare, oerhört värdefullt och uppskattat!

På morgonen vaknade vi till bitande kyla, -33 visade termometern och bara några 
timmar till första start. Efter att ha skjutit upp starten en timme var de dags, alla kom 
iväg fint och första dagen avlöpte med ett fåtal missöden och de flesta kom hela vägen 
runt. Själv fick jag några grönlandshundar in i spannet när jag blev omkörd, man vad 
är livet utan lite spänning.  Andra dagen var mycket mildare väder men tyvärr också 
med mycket hårdare vindar.

Rita Lysholm tog förstaplatsen i slädhundstil och Fabian Ouchterlony i pulkastil 
Stort Grattis.

Årsmötet var välbesökt och vi hade bl.a. beslut att ta hur vi vill utforma meriterings-
reglerna för Grönlandshund. Åsikterna och argumenten var många men efter mycket 
diskuterande och jämkande kunde vi efter fyra timmar avsluta mötet och gå upp för 
att förbereda kvällens, nu sena, gemensamma middag.  Det visade sig att under vårt 
möte hade det tillkommit ett par med huskies som tagit på sig att börja förbereda 
maten, vill skicka er ett stort Tack för hjälpen!

En mycket trevlig helg med många intressanta personer och samtalsämnen måste även 
den ta slut men på återseende nästa år.  Marie Lillé 

Vinterträffen i Nederhögen

56   Polarhunden 1/2009 Polarhunden 1/2009   57



Meriteringstider för Polarhundprov 3, Siberian Husky
Lillholmsjö
MD open.  förstapris 4,51,14  andrapris 5,05,06  tredjepris 5,18,58
SD 8  förstapris 1,18,51  andrapris 1,22,36  tredjepris 1,26,21 
SD 6  förstapris 1,06,16  andrapris 1,09,16  tredjepris 1,12,35
SD 4  förstapris 45,19  andrapris 47,28  tredjepris 49,38 

Hamra
SD 8  förstapris 1,23,33  andrapris 1,27,31  tredjepris 1,31,30
SD 6  förstapris 1,23,15  andrapris 1,27,13  tredjepris 1,31,10
SD 4  förstapris 52,10  andrapris 54,39  tredjepris 57,08

SM 
MD open.  förstapris 6,20,58  andrapris 6,39,06  tredjepris 6,57,15
SD 8  förstapris 1,42,56  andrapris 1,47,50  tredjepris 1,52,44
SD 6  förstapris  1,21,16  andrapris 1,25,08  tredjepris 1,29,01 
SD 4  förstapris 57,57  andrapris 1,00,43   tredjepris 1,03,28 

SHAM
MD open.  förstapris 4,32,22  andrapris 4,45,20  tredjepris 4,58,19
SD 8  förstapris 1,14,50  andrapris 1,18,24  tredjepris 1,21,57 
SD 6  förstapris 1,21,53  andrapris 1,25,47  tredjepris 1,29,41
SD 4  förstapris 48,01  andrapris 50,18  tredjepris 52,36

När tiderna för årets Polarhundprov3 summeras så kan vi se att en hund gjort en 
anmärkningsvärd bedrift. Det är en hund som redan i fjol tog 1pris på samtliga 
distansformer. I år har denna hund lyckas med den unika bedriften att ta pris i de 
klasser som han tidigare inte hade pris i, så nu har den 3,5 årige ylajärvis Vargtass 
tagit pris i samtliga meriterande klasser! Grattis säger klubben till en unik bedrift. 

//Malin Sundin, tävlingssekreterare för rasklubben. 

Årsmötet tog beslut om rasklubbens remissvar över förslag till principer för merite-
ringsregler inom SPHK åren 2012 - 2016. Styrelsen fick i uppdrag dels att formulera 
om stycke 8.4, S,MD ”I sprinttävling bör distansen per dag vara.” Formuleringen ska 
utformas så att deltagare kan meritera även om banan måste dras om. Dels att göra 
ett tillägg till stycke 8.5 LD. Minst 160 km - utan obligatoriska stopp.

Vi bor utanför Mariestad på en ö i Vänern som heter Torsö. Här ligger vi grunden 
till vår träning för långdistans. Här är det platt, ont om snö och flera mil grusväg 
att köra på. För att få snötränig måste vi resa norrut eller till vårt grannland i väster. 
I Norge erbjuds spår som aldrig eller sällan har känt trycket av en pistmaskin eller 
snöskoter. Det är spår uppkörda av hundförare och ibland kan man fundera över om 
det verkligen är ett spår. För oss som är intresserade av och kör långt är det bra trän-
ingsförhållanden. Det mest fascinerande med långdistans är hundarnas lojalitet att 
arbeta, ”tystnaden” som av endast bryts av hundarnas flåsande och skrapet av medar 
mot snön. Inom långdistanskörning finns en lugn och avslappnad atmosfär där man 
ofta tränar tillsammans, umgås och har trevligt.

Som ägare av siberian husky är vi representanter för en ras med lång historia och 
det är vi som kan föra rasens egenskaper vidare. Därför är Ditt engagemang som 
medlem i rasklubben för siberian husky viktigt.

Anders Hörnlund
Ordförande för SPHKs rasklubb för siberian husky 

Medlemsannons
Siberian Husky valpar väntas v.12 
mellan Maja reg.nr. S49883/2004 och  
SUCH Igais Tassar Canis Major Sirius 
reg.nr. S11139/2002. 
Båda föräldrarna är HD grad A, AD ua 
samt ögonlysta ua. 
Maja har ett härligt temperament, är 
ovanligt lättlärd och kontaktsökande. 

Går som ledarhund. Har två Cert varav 
ett som BIR i Simmatorp -08. 
Sirius har ett härligt temperament. Är 
en mycket säker kommandoledarhund, 
går i Annika Gustafssons spann. Har 
två 1:a pris på polarhundsprov. 
För mer info: Jennie Johansson 
0303-97363, 0707-760307
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GAFSELE slädhundklubb var i år ar-
rangör för SM, den 6 - 9 februari. SM 
gick av stapeln i Gafsele där det finns 
många fina spår just för detta, det har 
varit ett riktigt draghundcenter sedan 
många år.

Det var här Sveriges mest berömda släd-
hundsförare Egil Ellis och Helene Lund-
berg bodde och tränade innan de flyttade 
till Alaska. 

Inför detta mästerskap gällde det att klä 
sig rätt annars kröp kylan in på bara 
skinnet. Tempraturen låg mellan -20 - 30 
grader och snön vräkte ner alla tävlings-
dagarna och arrangörerna fick mycket 
jobb. 

Ute på banan jobbade hundarna febrilt 
tillsammans med sina frusna hussar och 
mattar och alla gjorde makalösa presta-
tioner. Det var mycket god stämning på 
området och Rickard Lundmark som 
höll i mikrofonen höll spänningen i topp 
genom högtalarna. 

En glädjande företeelse att uppmärksam-
ma från detta SM var att över 40 % av 
startfältet deltog i klass C, alltså i polar-
hundsklassen. I början av 2000-talet in-
fördes klass C på Svenska Mästerskapet 
av Svenska Draghundsportförbundet. 
NU år 2009 startade 40 % inom klass 
C-att få uppleva denna ökning av antal 
deltagare känns helt underbart!  

TACK ALLA FÖR ERT DELTAGANDE 
OCH GRATTIS TILL ERA FRAMGÅN-
GAR! 

Caroline Hoffman Jönsson

Det är Ida Andersson på SM i Gafsele med Chiliway’s Never Compare with me & Chiliway’s Never 
Count me out vid start. Foto: ägarna

Det är Ida Andersson på SM i Gafsele med Chiliway’s Never Compare with me & Chiliway’s Never 
Count me out vid målgång. Foto: ägarna

Suzanne Lindberg , Övre Norra

Tina Jönsson
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Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,  
mobil: 070/6670002

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia KaracsValpar planeras i slutet av mars 

e. KEFEUS TRALEIKA NAGAR 
FIN38661/01 ögon ua (e.Rookie´s 
Sadam u.Alaskan´s Bijana of Anadyr) 
duktig wheeldog (se www.kennelkefeus.
com och VINTERVISA´S BLOSSA 
SUJOZDOTTER S63336/06 ögon 
ua (e.Sujozov av Vargevass u.Bianca) 
kommandoledarhund. För mer info ring 
Jeanette Jatko tel. 0970-17500 el 076-
8177090 e-post: nenne92@hotmail.com

Siberian Husky valpar väntas vecka 12-
13 mellan: Kull 1-Fugitive’s Rysare och 
Fugitive’s Rob
Kull 2-Fugitive’s Smella och Fugitive’s 
Riven. Hundarna har sprungit i mitt 
tävlingsspann de sista tre åren, rutine-
rade tävlingshundar.
För mer info se www.fugitives.se eller 
ring Jenki 0640-12262 eller
070-2907120
Har även vuxna tikar att sälja, som säljs 
först och främst till tävlings människor. 
Ring för info.

Medlemsannonser
OBS! Medlemsannonserna får fr.o.m. 2008 vara max 15 rader! 

Det är ca. 500 tecken.

SIBERIAN HUSKY

Alaskan malamute valpar beräknat v.11
Parning är gjord mellan
SUCH Jiepeer´s Hub (S48212/2000 och
Thorsi´s Nova (S49440/2002

ALASKAN MALAMUTE

Båda är friröntgade i höft- och
armbågsleder,ögonlysta u.a
För mer info,ring
Elisabeth Bengtsson tel:0430-30792 
eller 070-152 66 44 
Mail: amnova@spray.se

Valpar väntas april, kombination med 
mycket högt avelsvärde.
SUCH Battlefield Potomac Twilight 
”Chilli” & SUCH, FINUCH, NUCH, 
DKUCH, NORDUCH, INTUCH, 
NORDV-02/03/06, KBHV-03 Terrapin’s 
Talisman Polartrax ”Talik”.
Båda har ett gott temperament och god 
arbetsvilja. Chilli AD u.a., höfter B. 
Talik AD u.a., höfter A, båda ögonlysta 
u.a.
Mackinaw, Louis & Evy Liljedahl, 
tel. 0951-230 40, www.mackinaw.se 
Polatrax, Lena Svensson, tel. 011-330 
443, www.polartrax.net
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se
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Är hunden laddad?
  Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

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

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

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

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

Tack vare Rehydration minskas risken 
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

Jakt-, sport- och arbetande hundar 

Foto: Nina Plesner

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

Recovery ges som mellanmål under 
dagen och efter avslutat arbetspass.
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Om tidningen är obeställbar eller  
om adressaten begärt eftersändning  
på grund av definitiv avflyttning,  
vill vi ha tillbaka tidningen med  
uppgift om den nya adressen. Till: 

Posttidning   B

Box 25  •  Frösön 832 21  •  063-57 15 50
W W W . H I L L E B E R G . C O M

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

I över tre decennier har Hilleberg tillverkat fyra- 

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

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

Hemma Hos BergsguidenHemma Hos Bergsguiden
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