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Noatak’s Snowdog Ukaleq du Yra är 
en turbovalp!
 Foto: Linda Söderström

// Josefin & Mia

Nytt tillskott hos tidningen!

Hallå i stugorna! Då var sommaren slut, 
äntligen enligt vissa, och hög tid för en ny 
härlig dragsäsong. Vi som arbetar med Po-
larhunden kan gladligen berätta att vi fått 
tillökning i tidningskommittén. Tanken från 
början var just att vi skulle vara tre personer 
som arbetade med tidningen, men efter att 
Josefin förra året fått rollen som skribent och 
planerare, samtidigt som Mia redan stod för 
formgivningen, visste vi inte riktigt vad som 
fattades. Vi sa då till varandra att ”vi känner 
hur det känns ett tag och så kommer det sig 
nog naturligt vad vi saknar”. Det gjorde det 
också. Eller rättare sagt hörde han av sig till 
oss, och erbjöd sig sin hjälp… 

Det här är första numret där vi därför kan 
presentera Polarhundens senaste medarbetare: 
Louis Liljedahl, vår nya korrekturläsare! När 
Louis hörde av sig till oss och frågade om 
vi behövde hjälp med att korrekturläsa tex-
terna föll det som en blixt från klar himmel, 
självklart var det ju just det vi behövde! För 
oss har det varit tillräckligt tufft att hinna få 
ihop varje nummer ändå, och att sedan sätta 
sig och kontrollera, rätta och justera språkfel 
i texterna tar sin lilla tid… På sidan 53 kan 
ni läsa Louis egen presentation av sig själv!

Det här numret var inte lätt att få ihop. Dels 
har tiden inte riktigt räckt till, samtidigt som 
det har kommit in dåligt med både bilder och 
texter från er. Ett av distrikten ville inte ens 
vara med alls… Men vi fick ihop tidningen 
tillslut, och det är ju ändå huvudsaken.



LEDAR
      SKALLET
Nu börjar livet!

Äntligen börjar sommaren gå mot sitt slut. Det är förvisso fortfarande, i skrivande 
stund den 28 augusti sommarvarmt ute, men det börjar så sakteliga likna något. Kväl-
larna är mörkare och temperaturen faller långsamt. Många av er är säkert igång med 
träningen och vi som inte är det ligger i startgroparna. Nu kommer vår bästa tid, då 
vi verkligen får möjlighet att göra det vi allra helst vill tillsammans med våra hundar.

Styrelsens arbetshelg

Styrelsen, förstärkt med representanter för distrikten, vår webmaster, vår tävlings-
sekreterare och vår medlemssekreterare genomförde ett tvådagarsmöte på Marieborgs 
folkhögskola i Norrköping den 15-16 augusti. Som vanligt hade vi en diger dagordning 
att ta oss igenom. Här kommer några av punkterna:

•	 Årsmötet 2010 äger rum i samband med Södras utställning i Vaggeryd den 24 april 
Arbetshelgen hösten 2010 arrangeras av Västra distriktet

•	 Vi kunde konstatera att SPHKs ekonomi är fortsatt stark
•	 Konstaterades att inga nya ansökningar inkommit om medel ur aktivitetsfonder-

na. Vi vill ha fler ansökningar. Kort och gott vill vi att pengarna ska gå åt!
•	 Vi fattade beslut om rasklubbs- och distriktsbidrag
•	 Vid WSAs årsmöte kommer SPHK att representeras av Ninni Hjortvall. Janne 

Nordlöf informerade om den tänkta nya internationella tävlingsorganisationen. 
Den skulle innebära ett mästerskap med A-, B- och C-klass

•	 Arbetet med exteriördomarkonferensen 26-28/3 i Trängslet fortgår enligt plan
•	 Vi uppmanar rasklubbar och distrikt att kontrollera uppgifterna i SKKs beslut om 

utställningar 2010. Eventuella ändringar ska vara sekreteraren tillhanda senast 
den 15 september

•	 Vi fattade beslut om att endast av resp. rasklubb rekommenderade domare får 
anlitas vid våra utställningar. Vid användande av en icke-rekommenderad domare 
kan certifikaträttigheterna dras in och utställningen bli inofficiell

•	 Vi fattade beslut att sammanställa ett PM med riktlinjer för tävlingar och merite-
ringstillfällen. Det innebär bl.a. att åldersgränser för meritering ska gälla och att 
alla spann ska registreras

•	 En arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram ett förslag om tidtagarutrustning för 
SPHK. Förslaget presenteras vid nästkommande styrelsemöte.

•	 Polarhundmästerskapet 2010 arrangeras v 5 i Särna av Gävle-Dala
•	 Polardistans arrangeras av Västra i Särna v 10
•	 Det grafiska programmet är nästan i mål. De rasklubbar som inte fått fram sin 

logotype uppmanas att påskynda arbetet
•	 Vi diskuterade våra hemsidor. En arbetsgrupp kommer att ta fram förslag till en 

enhetlig struktur
•	 Styrelsen undersöker möjligheterna att öka satsningen på vår ungdomsverksamhet 

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

Lycka till med höstträningen!
Ha det!

Per Agefeldt, ordf.

ÖVRIGT

Ska sälja min släpvagn/husvagn, som är  
ombyggd till hundboxar. Får in 18 st siberi- 
an huskys i den + allt material som behövs 
till tävlingar/träningar. Själv har jag och 
mina vänner sovit i den utan problem. Hus- 
vagnen är isolerad och fungerar mycket 
bra även till blandraser. Lite småfix kvar. 
Nya sommardäck och nya vinterdäck, be-
lysning finns utanför och även invändigt. 
Har även satt in fläktar i taket. Nytt drag 
och axel. Pris 20 000,00 utan de rostfria 
luckorna och 25 000,00 med luckorna. 
Ring för mer info: 0640-122 62, 070-290 
71 20 eller mail jenkismed@hotmail.com.

Säljes: 1 Polaris nomesläde med kapell, för 
3-5 hundar och 1 Toboga för 3-5 hundar.
Nya slädbelag, linor, snöankare, selar 
både nome och nordiska. Allt i bra skick.
Pris kan diskuteras.
Per Litsander 019-24 30 78

SAMOJED

Jag har en samojedhane som jag behöver 
få ut på foder i ett halvår då jag har för 
mycket att göra nu. Han skulle må bra 
av att komma ut på landet då han är van 
att springa som han vill. Sele och kärra 
finns då jag har börjat köra honom nu i 
år och hoppas att han får fortsätta med 
det nu också.
Han är snäll och älskar barn. Mycket 
hanig så en stadig hand hade inte varit fel. 
15 månader och trotsen börjar till o lägga 
sig men att ha honom inne är inte att 
rekomendera för han tuggar då på allt 
han kommer åt. Men det gäller ju bara när 
han är själv då. Det finns en hundgård som 
skulle kunna följa med honom vid behov 
0736307499, jojjo_jalk@hotmail.com

Medlemsannonser
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Jennie Åström/Morjärv, Regina Niemi/Gammelstad, Sofia Keskitalo/Kiruna, Elena 
Holmberg/Luleå

Nedre Norra
Siv Sundeqvist/Långsele, Veronica Lundmark/Byske, Maria Hedman/Umeå, 
Peter Nordin/Ånäset, Joakim Söderholm/Obbola, Bo Fahlström/Obbola, Cecilia 
Brixlund/Obbola, Carin Thornberg/Strömsund  

GävleDala
Ronja Ekholm/Tungelsta, Garcia Eva Vega/Mockfjärd

Mälardalen
Eleine Sundberg/Haninge, Mirja Sundberg/Haninge, Camilla Berns/Färentuna, Satu 
Virtanen/Karlskoga, Sarah Thorsell/Västerås, Teresa Brilioth/Sigtuna, Ann-Catrin 
Emanuelsson/Österbybruk, Erika Åhman/Gnesta, Pierre Björk/Åkersberga, Filippa 
Vassman/Täby, Susann Fagerman/Täby, Mikael Johansson/Ludvika, Mia Ågren/
Örebro

Västra
Ulla Morsing/Högsäter, Jörgen Sandqvist/Filipstad, Frida Tenghede/Härryda

Södra
Elisabeth Persson/Helsingborg, Catrin Paulsson/Höllviken, Pär Karlsson/Vetlanda, 
Gudrun Nilsson/Sävsjö, Tommy Fjelltjärn/Linköping, Malin Carlsson/Norrköping, 
Tordis Hustadnes/Alvesta, Petra Nielsen/Ekeby, Rolf Petersson/Helsingborg, Denise 
Pålsson/Kvibille, Tindra Pålsson/Kvibille, Christina Thursfield/Åstorp, Camilla 
Brorsson/Karlshamn, Robert Hansson/Åsljunga, Klara Johansson/Åsljunga, Torild 
Nilsson/Linderöd

Du har väl inte glömt att lösa licensen. Den gäller som försäkring under träning och 
tävling. Lev väl önskar

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Polara landslaget

För draghundsförare som inte tillhör Team Sweden och har ambitionen att vara 
med i det svenska polara landslaget vid WSA världsmästerskap i Tyskland 26-28 
februari 2010, gäller följande.

I Nordisk stil anmäler man sitt intresse till landslagskaptenen Robert Bergman 
robert.bergman@draghundsport.se och i slädhundstil till Robin Arnmark 
robin.arnmark@draghundsport.se 

Generellt gäller för dessa förare att de skall delta på de av landslagskaptenerna 
utsedda observationstävlingar. Övrig information finns på SDSFs hemsida under 
rubriken landslag. Förare som inte blir uttagna till landslaget får anmäla sig själva 
och stå för alla sina omkostnader. Observera att dessa förare endast kan tävla för 
sin egen klubb, ej för Sverige. Föraren skall anmäla till SDSF att de skall tävla 
utomlands utanför landslaget ( RF´s grundbestämmelser för tävling utanför Sverige).

Utställningar

090926 Inoff. Dala-Floda, GD
091010 Arboga, Mälardalen
091031  Malamute specialen, AM
100515 Junsele, NN
100821  Hammerdal, NN

Aktiviteter

090926 Kurs, Fjälläventyr, steg 2, M
091003-04 Slädhundssem. i Kiruna
091002 Rasträff för alaskan malamute
091003-04 Björnrundan, Nornäs
091004 Barmarkstävling, GD
091010-11 Höstträningsträff, AM
091107-08 Barmarksträff i Gävle, GD
100105-06 Snöträff i Nornäs, AM
100130-31 Mälardalens KM i Hamra
100208-14 Malamuteveckan, AM
100211-17 Samojedernas vinterträff
100213-14 Nordisk Samojedmästerskap
100220-21 SHAM-draget
100308-12 Polardistans

GLÖM INTE
Slädhunds seminarim i Kiruna 3-4 okt 2009.

 Mer info: www.kshk.se
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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.



Ungdomssidan

Ungdomssektionen
Caroline Hoffman Jönsson

0671-201 19, 070-547 75 39
carolinehoffmanjonsson@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

kita751@hotmail.com
Elisabeth Styffe

0171-417074
076-1661816

elisabethstyffe@hotmail.com

Västra
Mats Eliasson
0304-502 67

0706-852 188
44eliasson@telia.com

Södra
Torbjörn Antonsson

0455-190 17 
Högalidsvägen 9, 370 30  Rödeby 

torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Alaskan malamute
Mia Karacs

0251-109 44 
Västäng 3264, 796 91 Älvdalen

mia@kalippoq.com

Summering av sommaren 2009 

Det som dominerade denna sommar för ungdo-
marna var Rixlägret på västkusten på den vackra 
ön, Flatö. En ö som förknippas med låten ”Maj på 
Malö” som skrevs och sjöngs av Evert Taube. Något 
som är tveksamt att ungdomarna på lägret har hört.  
 
Ungdomar från hela Sverige letade sig till detta läger 
och totalt kom över femtio ungdomar.  Västra Di-
striktet stod som arrangör med Mats Eliasson med 
flera i spetsen och Mats hade också en stor hjälp av 
sin fru Anna. De gjorde succé som arrangörer för 
lägret. Ulla-Kari Pontén från Svenska draghundsport-
förbundet och ledare från övriga distrikt i landet gav 
Västra ett stort stöd under dessa fyra härliga dagar. 
Till de underbara minnena från lägret räknas havet, 
vacker natur, gemenskapen och världens godaste mat. 
Det kan bara ge ett lyckat resultat för alla deltagare.   
 
Tack för detta Västra. Ni har gett oss ett minne för livet! 
 
Vi har under denna del av året byggt upp en bra 
början till gott samarbete mellan distrikten i vårt 
avlånga land något som vi nu kommer att fortsätta 

med. SPHK NN håller nu på att planera för ett vinterläger på Tåsjöberget vecka 1 
2010. Har Ni något som Ni funderar över redan nu så finns kontaktuppgifter nedan 
och det kommer även ut på hemsidan. Ring och fråga.
Något som Ni ungdomar redan nu kan notera i almanackan och planera för att deltaga 
i - ett läger med snö…..nu fortsätter vi på succén från Västkusten. 

Har Ni något som Ni funderar på så tveka inte att höra av er! 
  
Ungdomsansvariga för Nedre Norra: Emelie Henriksson 073/0388321 
 Kristina Widborg Ahlstrand 0709/634795 

Ha det bra tills vi ses vecka 1 på Tåsjöberget 

Ungdomsansvarig för SPHK, 
Caroline Hoffman Jönsson 070/5477539

En annorlunda variant av ”kull” fick igång ungdomarnas 
leklust på årets ”Riksläger”
 Foto: Mia Karacs

56 ungdomar och 15 ledare samlades på Flatön i Göteborg för årets ”Riksläger”
 Foto: Mia Karacs
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17-åriga Rebecka Öberg bor dels i byn 
Bingsta utanför Svenstavik samtidigt som 
hon har en lägenhet inne i Östersund då hon 
studerar på gymnasiet där. Av vännerna 
beskrivs hon som en omtänksam, mysig 
och musikalisk tjej. Familjen består av 
mamma Annelie, pappa Bosse, tio siberian 
huskys och en newfoundlandshund. 
Det var just den sistnämnda rasen som 
Rebecka hade i draglinorna i ung ålder då 
hon lärde sig köra släde, innan familjen 
köpte in sina första huskys för cirka sex 
år sedan. 

Rebecka berättar att det var roligt att köra 
drag med newfoundlandshunden men då 
familjen ville satsa mer seriöst på draget 
började de med siberian huskys istället.
– Innan vi köpte våra huskys var det 
mer på skoj och jag hade ingen riktig 
koll på draghundstraditionerna. Jag såg 
en annons för ett ungdomsläger som jag 
anmälde mig till för att bli mer insatt. Där 
lärde jag känna folk, fick bra information 
och fastnade för sporten. Sedan anmälde 
pappa mig till en tävling och sen dess har 
det bara rullat på, förklarar hon. 

Du kör 4-spann sprint. Vad är bäst med 
den klassen?
– Det är lagom många hundar och man 

kan ha bra kontakt med alla fyra vilket jag 
tycker är viktigt. Man får jobba mycket 
själv också och inte bara åka snålskjuts 
på hundarna! 

Hur har det gått på tävlingarna du varit 
med på?
– Det gick bra fram till förra året då jag 
flyttade in till stan. Under flera år körde 
jag fyra-fem tävlingar per år och vann 
mycket i ungdomsklassen. Ett år vann 
jag nästan alla tävlingar jag ställde upp 
i. Nu tävlar jag som vuxen och förra året 
fick vi problem med mycket sjuka hundar 
samtidigt som jag själv var sjuk en del, då 
tappade vi lite. I år hann jag inte träna 
så mycket med hundarna då jag bott i 
Östersund större delen av tiden. 

Rebecka flyttade in till en lägenhet i 
Östersund förra året för att studera 
estetmusik på gymnasiet där. Hon är en 
väldigt musikintresserad tjej med föräldrar 
som är både fiollärare och professionella 
musiker. Rebecka har själv hållit på med 
musik hela livet och valet till gymnasiet 
var därför självklart. 

Musiken verkar helt klart vara en stor del 
av ditt liv, på vilket sätt?
– Jag dansar och spelar teater vilket tar 

upp största delen av min fritid just nu. 
Jag får mycket musik och scennärvaro. 
Det är underbart att så på scen, det är 
något som jag absolut vill hålla på med i 
framtiden! Jag spelar även fiol och sjunger 
i ett skotskt och irländskt folkmusikband, 
just nu håller vi på och repar inför några 
konserter vi ska ha. Det kanske är lite 
ovanligt med ett sådant band, men det är 
väldigt kul! 

Flytten in till stan innebar att tiden med 
hundarna minskade drastisk för Rebecka, 
som nu bara är hemma hos familjen över 
lov och helger ibland. Det er väldigt 
tråkigt medger hon, då hon ser sig själv 
som en riktig hundmänniska. 

Vad är ditt bästa minne med hundarna?’
– Alla tävlingar! Att köra hemma är 
härligt men det är inte samma sak som 

på tävling, där blir det mer på riktigt. 
Hemma åker pappa efter på skotern 
men på tävlingarna ute i spåret är man 
helt själv, det är tyst och ingen människa 
finns på kilometers avstånd. Hundarna 
och en själv jobbar och så kommer man 
i mål helt slut och går fram och klappar 
om hundarna, enormt stolt över dem. Då 
känns det att man får tillbaka det man lagt 
ner på träning under året.

En både häftig och lite läsklig upplevelse 
med hundarna fick Rebecka ett nyår då de 
skulle ta en slädtur på fjället. Det blåste 
ganska mycket så sikten var inte den bästa. 
Helt plötsligt och utan förvarningen körde 
spannet mitt in i en renflock. Renarna blev 
rädda, de sprang åt alla håll och hundarna 
blev helt tokiga när de såg dem. 
– Jag blev förvånad och shockad! Först 
blev jag rädd att hundarna skulle skada 

Agnes Christoffersson avslutade den förra ungdomsprofilen genom att skicka 
frågan vidare till en annan ung tjej, nämligen Rebecka Öberg. Polarhunden tog 
därför kontakt med Rebecka som berättade om livet med hundarna, den stora 
passionen för musik, och hur det egentligen var att helt plötsligt hamna mitt i 
en renflock under en blåsig slädhundstur på fjället.

Ungdomsprofilen presenterar

Rebecka Öberg - Med stort hjärta för musik och hundar

Rebecka Öberg med hundarna under en tävling.                                                    Foto: Mikael Sundström 

10   Polarhunden 4/2009 Polarhunden 4/2009   11



någon, men märkte ganska fort att det 
var lugnt. Vi väntade tills renarna kommit 
iväg så hundarna fick lugna ner sig också, 
sedan var det bara att försöka få tillbaka 
dem på spåret igen. Det blev en häftig 
upplevelse tillslut!

På frågan om hon har några tips till 
andra draghundsägare tar Rebecka 
direkt upp vikten av att hålla på mycket 
med hundarna. Hon tycker det är synd 
att många kör hund bara för att vinna 
istället för att verkligen få en bra relation 
med dem.
– Det är tråkigt, jag tycker man ska ha 
hundarna till mer än att de bara är ett 
verktyg som ska springa. Det är viktigt 
att komma nära dem också, mysa, busa 
och hitta på andra saker med dem. Känner 
man hunden väl och litar på varandra 
kan det säkert påverka vid tävling också, 
förklarar hon. 

Agnes Christoffersson undrade om du 
kommer fortsätta att konkurrera mot 
henne nästa säsong även fast du har flyttat 
in till stan nu?
– Ja du Agnes, jag ska göra mitt bästa… 
Men det kommer nog inte bli så mycket 
tävlingar eftersom jag inte är hemma så 
mycket och kan träna. Men om det blir 
av så kan du räkna med tuff konkurrens! 

Så slutligen, vem vill du att vi ska intervjua 
nästa gång och vad är din personliga fråga 
till denna?
– Ta Teddy Kårwik. Jag hörde att han 
skulle börja på skidgymnasium till hösten, 
och i så fall vore det lite roligt att veta ifall 
han har tänkt gå över och köra nordisk stil 
istället för släde med hundarna!

Av Josefin Andersson

 
 

10-årsjubileum!  
 

SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 8 -12 MARS 2010 ( v 10) 
 

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar Det är en unik tävling dels för att den 
enbart är för renrasiga polarhundar och dels för att de tävlande från start har med sig all utrustning 
inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns 
ingen depå. Nytt för i år är att det på checkpoints kommer att finnas ett område där förare och handlers 
kan umgås. 
 
Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området Särna, 
Lofsdalen, Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 12 
mars kl 12.00.  
 

Distanser och klasser:  Betalning 
 senast 

Startavgifter 
160 KM 300 KM 160 km  300 km 
Pulka 1-4 hundar Pulka 1-4 hundar 2009-12-31 2 500 sek 3 500 sek 
Slädhund B, 6-8 hundar 
(4 hundar i mål)  

Slädhund B, 6 hundar 
(4 hundar i mål)  

2010-03-01 3 500 sek 4 500 sek 

Slädhund C, 6-8 hundar 
(4 hundar i mål) 

Slädhund B, 8-12 hundar 
(6 hundar i mål) 

   

  Slädhund C, 8-12 hundar 
(6 hundar i mål) 

   

 
Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, startfrukost, lunch och bankett fredagen 12/3. 
Kartor kommer att kunna köpas på plats (se hemsidan). 
 
Startavgift sätts in på: 
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg 
IBAN NO: SE5880000836839843366932 
Anmälningsblankett hittar du på vår hemsida, www.polardistans.com. 
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Om du har problem med betalning 
eller anmälan, skicka ett mail till camillaohrn@yahoo.com eller 2luba@telia.com . 
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att inställa tävlingen vid för få anmälda deltagare.  
Mer information om regler, utrustning mm finns på hemsidan.  
 
Det går även bra att kontakta tävlingsledarna: 
Anders Hörnlund, tfn: 0501-19954, e-post: vanervind@gmail.com 
Ulla Lindroth Andersson, tfn: 0171-57969, e-post: kaptenU@telia.com  
 
 

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS 
Den naturliga utmaningen 
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Rikslägret 2009
Rikslägret i år hölls av SPHK´s Västra distrikt och hölls på Flatön strax utanför Göte-
borg. En underbar helg med mycket och varierande aktiviteter. Vädret var på vår sida 
och det lilla regnet som kom kom på söndagen när alla höll på att städa. Ett besök 
till Liseberg hann vi med, inte det lättaste att hålla reda på 56 ungdomar i varierande 
ålder. Jag tackar SPHK Västra, Draghundsportförbundet, alla ledare och inte minst 
ungdomarna för en mycket lyckad och trevlig helg.                         Foto: Mia Karacs

Helgen inleddes med 5-kamp
Passa bollen utan händer

Ett gäng ute på paddlingsäventyr Dragungdomar måste få köra 
hund

Undrar vem som hade roligast under 

leken ”så ska det låta”? 

Kan det ha varit Västras ordförande 

Marie??

En annorlunda variant av ”Tafatt”

I väntan på båten som skulle ta oss 

över till F
latön

Teddy Kårwik ute på havet”Så ska det låta”

Lite fritid fanns det för sol och salta 

bad. Eller bara lite filosofering med i 

goda vänners lag.

Tack Mats

En kväll på Liseberg. Gävle-Dala ung-
domarna samlade

Det är ju brännmaneter i vattnet. Ska vi 

verkligen hoppa i?
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Sussie väntar på att få gå iväg på 

stavgång

Bianca

Badstund mellan aktiviteterna

Torsdagens aktiviteter var ”lära 
känna varandra” lekar

Evelina

Oskar

Hanna

Ronja

ClaraLudvig ute på paddlingsäventyr

”Så ska det låta”

16   Polarhunden 4/2009 Polarhunden 4/2009   17



Hej ALLA!

WAOW! Hösten närmar sig igen! I västra distriktet 
har det varit och är full fart. Det känns som mycket 
nu. Rixlägret genomfördes med bohusläns bästa vä-
der just den helgen. Detta läger är det som haft flest 
deltagare och jag är säker på att alla njöt av allt som 
bjöds. Schemat var varvat med ”allvar”och trevlighe-
ter såsom kanotpaddling och Lisebergsbesök. Mats 
och Anna har gjort ett jättejobb, det vill jag att alla 
skall veta. Mats med allt, jag menar allt runt omkring 
och Anna med att mätta alla hungriga ungdomar och 
ledare, kort o gott Ett dygnet runt-arbete. 
  
Efterarbetet  kräver ju också tid. Utan Mattias och 

Therese Hemberg , Inge och Ros-Marie Eklund hade det varit mycket tuffare.  Andreas 
Eliasson underhöll oss på fredagskvällen med ”så skall det låta” där vi var fem lag 
som  ”gick igång”. Jag vill tro att alla hade en rolig stund trots alla myggen precis där 
vi var! Min filosofi är att ingen ”gör bort” sig utan man bjuder på sig själv och visst 
gjorde vi det! Tack alla för en minnesrik helg. Bilder finns att titta på, gå in på SPHK 
och SDSFs hemsidor och se ljuvliga bilder.

SPHKs årliga arbetshelg var i Norrköping och Mats J. representerade oss där (mitt 
mormorskap infann sig just då, 14/8). Vi håller nu på för fullt att finslipa inför Sim-
matorp och som Ni vet är vi för få som arbetar med stora event. I skrivande stund 
hoppas vi på att en ny kassör som anmält sitt intresse, skall bekräftas på Simmatorp. 
Andreas har i sin nya roll som pappa  (23 juni) för mycket runt omkring sig och har 
sedan ett år tillbaka signalerat om att stå tillbaka och vi kan ju inte tvingas att på 
livstid vara kvar i en roll om vi inte vill. Dock är min uppfattning att om man tackar 

Ordförande 
Marie Saul, 0522-65 00 15 eller 

073-99 11 646
musch@spray.se

Sekreterare 
Anki Heinonen, 031-748 45 05

anki.heinonen@telia.com

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

Kassör 
Andreas Larsson, 0709-74 96 39 

95Larsson@gmail.com

Webbansvarig 
Mats Jonsson 

webmaster@sphk.vastra.se

Valberedning 
Mats Jonsson, 0709 66 51 65 

Matz Thuresson, 0707 88 02 46

http://www.sphkvastra.se

ja till en förtroendepost skall man inte ”hoppa” av innan perioden är slut som verkar 
ske lite här och var. Andreas har hängt kvar och tagit ansvar trots att han signalerat, 
det skall han ha en extra eloge för. Det behövs ju alltid folk i en klubb för att arbeta 
för andra och de behövs också en rotation för att få in nya idéer och annat tänk. Det 
är lätt att bli hemmablind, så tänk på det medlemmar och anmäl intresse om att vara 
delaktiga. Det är stimulerande på många olika sätt.
   Nåväl, vi har också en Gröna kortet-kurs vecka 39 som vi ser fram emot, för att inte 
tala om västras arbetshelg v.41 som är mycket värdefull. Har Ni idéer eller förslag så 
kom med dem. Vi planerar i smått verksamheten för 2010 och summerar verksam-
hetsplanen 2009.

SDSF har sin stämma i slutet på oktober där jag representerat västra distriktet de senaste 
åren. Tänk på ALLA att det är viktigt att hålla sig à jour med information som ges och 
diskussioner som förekommer och vi polarhundsfolk är en del i hela biten med rösträtt 
som kan vara avgörande för oss. Är vi inte med har vi ingen möjlighet att påverka. 
   Polardistans utvecklas hela tiden och mitt mål sedan fem år tillbaka har ju varit en 
alldeles egen fristående organisation som kan utveckla och bara arbeta med Polardistans 
vilket är ett heltidsarbete då tävlingen växer för varje år. Utveckling sker hela tiden, 
fler och fler människor behövs för att få till en så pass stor tävling.

Jag UTGÅR ifrån att alla numera vet och kan utantill både textmässigt och innehålls-
mässigt.

”Ingen kan Allt, 
Alla kan Något 

och 
TILLSAMMANS kan VI MYCKET ”

Ha det gott i höst vi ses o höres, 
Marie

Anki Heinonen i Simmartorp
 Foto: Mats Jonsson

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
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Hej!

Nu är sommaren äntligen över och det börjar bli dags 
att träna för kommande vintersäsong. Personligen 
har jag simtränat hundarna och det har även blivit 
cykelturer tidigt på morgonen eller sent på kvällen. 
Jag hade bara två veckor semester som gick alldeles 
för fort men som polarhundsägare är den bästa 
semestertiden på vintern så vi får hoppas det blir 
snö även i mälardalen. Man kan ju alltid hoppas. 
Kommande vinter har jag planerat att köra några 
av tävlingarna både med Samojederna och mina 
siberian huskys.

Just nu jobbar vi inför utställningen och barmarks-
draget i Arboga 10-11 oktober det är en hel del att 
tänka på så allt flyter på i rätt anda.

Kent och Anders jobbar på med kursen inför gröna  
kortet. En föreläsning och information inför kom-
mande fjälltur har anordnats där ca. 20 personer 
deltog. Vi tackar Lennart Andersson, Ulla Lindroth, 
Monica Hjelm och Kent Hjelm som delar med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter.

Vecka 4 2010 kommer mälardalen att lägga KM i 
Hamra, se separat inbjudan. Mälardalens årsmöte 
hålls lördag kväll efter KM.

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

http://malardalen.sphk.se

Kallelse till 
SPHK Mälardalens 

årsmöte

Lördagen den 30/1-2010 
i Hamra Kl. 18.00.

Med dom sedvanliga 
årsmöteshandlingarna.

Motioner skall vara 
sekreteraren Anders 

Larsson tillhanda senast 
den 30/12-2009.

SPHK Mälardalen inbjuder till öppet KM för renrasiga 
polarhundar

Tävlingsdatum: 30 -31 januari 2010
Tävlingsplats: Hamra i Orsa Finnmark

Tävlingsklasser Banlängd  Anmälningsavgift
Slädhundstil 4-spann 2 x 10 km  450 kr
Slädhundstil 6-spann 2 x 15 km  650 kr
Slädhundstil juniorer 1 X 5  km  150 kr
Nordisk stil 1-spann 2 x 15 km  150 kr
Nordisk stil 2-spann 2 x 15 km  250 kr
Nordisk stil flerspann 2 x 15 km  450 kr

Vikter i nordisk stil: 1 hund 20 kg, 2 hundar 40 kg, 3 hundar 55 kg, 4 hundar 
65 kg. Om tik ingår i spannet reduceras vikten med 5 kg per tik.
För juniorer som deltar är hjälm obligatorisk.

Anmälan skickas till Anders Larsson, Sofielund, 195 92 Märsta.
Tel. 08-59143382. Anmälan per e-post till alars@telia.com
Anmälningsavgiften betalas till Plusgiro 233110-3. Sista dag för betalning och 
anmälan 18 januari 2010. För mer info. kontakta Anders, 08-59143382.
LOGI: Boende i Hamra skola, kontakta Bengt-Åke, 0657-35138 eller 070-
3436680.
LOGI: Boende i Hamra stugby, kontakta Christina eller Stefan, 0657-35086 eller 
070- 3213350

Vi har även medlemmar som ordnar egna aktiviteter i distriktet, Marjut Johannson 
fixar med kickoff i Åkersstyckebruk 19 september. Inbjudan kan läsas på distriktets 
hemsida. 

Ylva Malmberg fick förfrågan om att visa upp polarhundar vid Finsta Julmarknad 
nu i november, info kommer på hemsidan. Även Kjell Jonsson lyste ut en träff. Vi i 
styrelsen ser mycket positivt på att fler medlemmar vill ordna olika träffar. Även om 
vi har olika polarhundar har vi alla intresse för att jobba med våra hundar.

Mälardalen har haft två ungdomar med på riksläger i Göteborg och vi hoppas det 
blir fler som åker på lägret i Åre. Dom hade haft riktigt roligt på lägret och framför 
allt har ungdomarna träffat nya vänner. Sammanlagt var det 57 ungdomar ifrån norr 
till söder som samlades, plus ansvariga från distrikten och draghundsportförbundet.

Med vänlig hälsning, Britt med styrelsen

Siberian huskyvalpen ”Qira”, Fugitive´s Tecna, ägs av Joa-
kim Pettersson i Nyköping.
 Foto: Josefin Andersson
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Ordförande
 Cecilia Lönnberg, 0248-401 27 

cecilia.lonnberg@leksand.se

Sekreterare 
Roland Stigestad, 023-71 16 31 

roland_nubbis@hotmail.com

Kassör 
Ulf Jönsson, 0303-525 04

Ord ledamöter 
Anna Skye, 0225-411 21 

per.skye@telia.com 
Petter Hillborg 

Suppleanter 
Åsa Norell 

Jens Lindberget

Mediaansv. & Webbmaster 
Mats Gelotte, 0247-332 41 

Snöinfo Koppången 
Owe Dobbert, 0250-23910
Erik Sundin, 0250-441 95 

www.sphk.se/gavledala

Ordförande har ordet
 
Vi har just genomfört familjehelgen i Käringforsen, 
ett lyckat och välbesökt arrangemang för både nya 
och gamla polarhundsägare. Undertecknad fick vara 
lekledare (något som jag i vanliga fall avskyr i min 
lärarroll) men med trevliga polarhundsvänner går 
allt. Dock utkristalliserades som vanligt ”sjuklistan” 
bland förarna.....jag kan inte vara med för att....för 
varmt...för kallt...ont i ryggen...ont i benet...ont i 
foten...ont i armen o.s.v. Det värsta var att ingen 
hade ett intyg med sig med målsmans underskrift. 
Aj,Aj. Nåja, till sist var det ett antal äkta mushers 
som lyckades övervinna krämporna och deltog 
med liv och lust i fajten. Hundarna var som vanligt 

pigga och glada och ställde genast upp på alla konstigheter som vi människor hit-
tade på. Resultatlistan från Käringforsencupen hittar du på annan plats i tidningen. 
 
På SPHKs arbetshelg i augusti beslutades att Gävle Dala-distriktet ska anordna 2010 års 
Polarhundsmästerskap. Inbjudan med plats, klasser m.m. kommer att läggas ut i nästa 
nummer av Polarhunden. Polarhundsmästerskapet går alltid lördag/söndag v 5 så gävle-
dalingar - boka redan nu in den helgen för hundkörning eller funktionärssysslor! Vi tar 
också  tacksamt emot priser till prisbordet både från företag och privatpersoner. Hör av 
dig om du vill bidra. I gengäld får du din logga på polarhundsmästerskapets sponsorsida. 
Vi erbjuder en möjlighet att ta Gröna kortet för er som vill ut i tävlingsspåret under 
kommande säsong. Datumet är bestämt till den 17-18:e oktober och platsen är by-
stugan  i Helgbo (Insjön). Hör av dig snarast till undertecknad om du är intresserad. 
Jag har funderat mycket över anmälningsavgifterna till vinterns tävlingar. Det är många 

dragtävlingar som går allt för mycket minus i budgeten efter genomförd tävling. På 
arbetshelgen blev distrikten uppmanade att ”inte vara rädda att ta betalt” d.v.s. vi måste 
inse att det inte i längden går att förlora pengar på varje tävling. Jag upplever att kraven på 
arrangemangen har ökat - tidtagning, spårkvalitet m.m. Är förarna verkligen beredda att 
betala vad det kostar? Jag tvivlar på det. Hur många anmälningar får vi om deltagar-
avgifterna börjar krypa över 1000 kr per tävling även på sprintdistanser upp till 60 
km? För att få sin hund bedömd under några minuter på en SKK-utställning får man 
betala ca. 350 kr/hund. Vad tycker ni medlemmar? Är ni beredda att betala vad det 
kostar och i så fall - var går smärtgränsen?
 
Hösten har börjat bra med kyliga mornar och kvällar. Snart börjar träningen inför 
vintersäsongen. Ta chansen att besöka några av Gävle Dalas träningsträffar som kom-
mer att anordnas under hösten. Vi kanske ses där? 

Ha en bra höst/Cecilia

Gävle-Dala inbjuder till barmarksträff i
Norra Åbyggeby/ Gävle

 
7-8 november i all enkelhet

Vi kör en rundslinga på 10 km 
Korvgrillning vid Start/mål. Känner du för att köra hund även på söndagen finns 
möjlighet att övernatta i anslutning till körslingan i Ulf Åkermans gillestuga på 

hårt underlag. Medtag mat och dryck! 

Ring och anmäl ditt intresse senast två veckor i förväg så får du mer info samt 
vägbeskrivning!

Ulf Åkerman 070-2300652 alt. 026-183216
Petter Hillborg tfn 026-163111

Välkomna!!!!

Deltagarna i Käringforsen 2009 hade en mycket trevlig helg.
 Foto: Mats Gelotte
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SPHK Gävle-Dalas träff i Käringforsen 2009-08-29/30
 

Vi var ett glatt gäng som hade samlats vid Käringforsen på lördagen för att en gång 
för alla avgöra vem som hade den bästa ledarhunden. Vädrets makter var med oss 
denna dag, endast ett par uppfräschande regnskurar föll under lördagens uppgörelse. 
Det tog ett tag innan tävlingen kom igång för vi måste se först hur det gick för alla 
forsrännarna i gummiflottar och kanoter. Ingen hamnade i älven denna gång utan 
allt gick väl. 

Tävlingen var i tre grenar, utställning, 100 m sprint samt 1-spann lydnadsbana.  Kraven 
var höga och totalsegraren måste ligga i topp både vad gäller exteriör, snabbhet, 
styrka och lydnad. Det fanns gott om tid mellan grenarna att prata hund och umgås 
och träffa både nya och gamla bekantskaper. På kvällen tändes lägerelden och det 
blev prisutdelning.

Resultatet blev så här: 
1. Amorina och Åsa  GRL
2. Sky och Markus SH
3. Busan och Tarja SH
4. Uv och Jens  SH
4. Osqa och Freddie  SH
6. Millie och Mona  SH
6. Smulan och Stefan  SAM
8. Jezzie och Ann  SAM
9. Ida och Kjell  SAM  (En gren)
10. Elektra och  Nina   AM  (en gren)
11. Flax och Ingegerd  SAM (en gren)

Grensegrarna var Amorina GRL (BIS-1 
utställning), Busan SH (ca. 100 m tid 9.82) 
och 1-spann lydnadsbana Amorina GRL 
(tid 50.22).
 
Söndagens aktivitet var det traditionella 
vagnsracet, distans ca. 1,2 km. Vädret var 
soligt men kallt, perfekt för ett draghunds-
race. Spannen hade lite olika antal hundar 
och några körde med trehjuling och några 
med kick-bike - alla mot alla. 

Resultat
1. Åsa  (spann 1) GRL  3.22.31
2. Mats G  SH  3.50.96
3. Kjell SAM  4.35.81
4. Freddie (spann 1) SH 5.00.84
5. Stefan SAM+SH 5.08.31
6. Cecilia  SAM 5.32.53
7. Åsa (Spann 2) GRL 6.03.80
8. Freddie (spann 2) SH  6.13.80 
9. Ann SAM 9.38.52

Efter prisutdelningen hade vi en träff och 
diskuterade kommande klubbaktiviteter 
inför säsongen 2009/2010. En ny familj 
dök upp på söndagen med sin malamute 
och var nyfikna på vad vi höll på med. 
Totalt var vi väl drygt 20 personer under 
träffen. Några kom redan på fredagen och 
stannade hela helgen medan andra kom 
endast på lördagen och en familj kom som 
sagt endast en stund på söndagen. När vi 
åkte hem vid tvåtiden på söndagseftermid-
dagen var både hundar och människor 
trötta men mycket, mycket nöjda.

Text: Cecilia Lönnberg
Foto: Mats Gelotte
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Ordförande
Kristina Widborg Ahlstrand
0671-200 16, 0709-634 795

kristinawidborgahlstrand@yahoo.se  

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

www.sphk.se/nedrenorra

Hej Alla Medlemmar

En ny säsong är på ingående med mycket verksam-
heter runt om i landet. I Nedre Norras regi kommer 
vi att ha en öppen tävling i januari och ett KM i 
mars. I dagsläget är inget datum eller plats bestämd. 
Så snart vi vet meddelar vi på hemsida och genom 
nedanstående mailinfo.
    Under SPHKs arbetshelg i Norrköping utbyttes 
många bra tips och vi informerade varandra om klub-
barnas verksamheter, och det är verkligen mycket på 
gång runt om i landet. Allt ska meddelas på SPHKs 
aktivitetssida.
    På årets Riksläger bidrog Nedre Norra med åtta 
ungdomar och enligt deras egen utsago hade de 
verkligen roligt.
    Inom styrelsen har vi talat om hur vi ska nå ut till 
alla medlemmar med information. Det är inte alltid 
hemsidan är det mest optimala forumet. Vi kom- 
mer därför under hösten att ringa runt till alla 
medlemmar och bland annat be om era mail-

adresser, namn, tfn, adress och födelseår på alla familjemedlemmar. Med hjälp av 
mailadressen har vi tänkt att maila ett informationsblad med oregelbunden ut-
givningsfrekvens. I bladet ska det informeras om olika aktiviteter under säsongen  
och ren information från klubben. Du får väldigt gärna redan nu maila din mailadress  
till mig eller Caroline. Ange SPHK NN som ämne och namn, adress, telefonnummer 
och födelseår. Våra mailadresser är: 
kristinawidborgahlstrand@yahoo.se och carolinehoffmanjonsson@telia.com. 
Hoppas vi ses på någon av de kommande aktiviteterna. 

Styrelsen /Kristina 

Hej Nedre Norra-vänner!

Hoppas ni alla har haft en jättebra sommar. För många av oss blev det en riktig blöt 
sommar, tyvärr, men nu blir det mörkt igen på kvällen, temperaturen kommer att 
sjunka och snart börjar hundträningen igen. Jag tror några av oss redan har börjat.

Annars är hundseminariet i Kiruna en bra start på säsongen. Jag tror många Nedre 
Norra-medlemmar kommer att åka upp till Kiruna den 3 och 4 oktober.

Nedre Norra laddar också för kommande säsong. Nordic Open är tillbaka på 
tävlingskalendern. Vi ska köra Nordic Open i början av januari och tävlingsplats blir 
Åsarna eller Lillholmsjö. Våra KM i Lillholmsjö flyttar vi ner till slutet av mars. Håll 
koll på vår hemsida för mer information.

Lycka till med träningen och vi ses på spåret!
Mvh

styrelsen SPHK Nedre Norra
//Benjamin Schaap

Polaris Brun och Röd nu för omg, leverans

polaris annons.indd   1 2008-02-15   16:46:21

Valpen är Snowstreams Viola Elatior 11 veckor 
och bilden talar för sig själv:)
 Foto: Peter Hillborg

Agnes på Flatön Foto: Mia Karacs

För Nordisk stil

För mera information se
www.kallasgarden.se

eller ring Gösta
0248-143 86  070-621 43 86
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SPHK Övre Norra

Så äntligen har vår officiella utställning gått av sta-
peln. Domare för dagen var Henrik Søeborg från 
Danmark. Antalet var 47 vuxna/unghundar och 
juniorer och ett tiotal valpar. Henrik har själv lång 
erfarenhet av polarhundar och själv haft uppfödning 
av tre av våra fyra polara raser.
En strålande dag med lagom temperatur och ett glatt 
gäng samlades runt ringen i Piteå.
Henrik hade en öppen bedömning vilket var intres-
sant och mycket lärorikt. Ett stort plus var hans 
mycket trevliga sätt mot både hund och ägare. Att 
domarens sätt att bete sig är något man ser blir mer 
uppmärksammat. Det är lättare att ta till sig vad 
han säger om det framförs på trevligt sätt vilket det 
gjordes av Henrik.

Efter en lång dag så blev till slut siberian huskyn 
C.I.B NUCH EECH NORDJV-05 FINJV-05 SV-06 
SV-07 Wolfmark Dolce-Vita ägare: Mats Lyngmark 
utnämnd till BIS i hård konkurrans från övriga 

deltagare i finalen; BIS 2 alaskan malamute Night Trail Living On The Milky Way 
ägare: Karina Andreasen; BIS 3 samojed FIUCH SUCH NORDJV-07 Amica-Timi 
ägare: Elina Wanhatalo; BIS 4 grönlandshund Stuor-Irkes Arnaqmiut ägare: Helen 
Söderström. BIS-valp blev en samojedtik, Vretahof Drop Dead Gorgeous och BIS 2 
valp blev siberian huskyn Upnorth Balder Bifrost ägare: Johanna Adolfson.

Vi vill passa på att tacka alla utställare, vår domare Henrik och alla som hjälpt till att 
arrangera denna utställning! Utan er alla vore inget möjligt!

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

www.sphk.se/ovrenorra

Under hösten kommer SPHK Övre Norra 
även att finnas med ett informationsbord 
på Kiruna Slädhundklubbs seminarium 
för arbetande hundar som hålls 3-4 ok-
tober i Kiruna. Detta seminarium hålls 
vartannat år och är välbesökt av muschers 
och andra som är aktiva med sina hundar. 
Förutom intressanta föreläsare är det en 
stor utrustningsmässa med massor av 
dragprylar. Man lottar även ut en släde 
på förköpsbiljetterna. Så varför inte passa 
på att komma upp och vara med om en 
otroligt lärorik helg i hundens tecken! 
Mer info finns att läsa på: www.kshk.se

Även i år kommer Övre Norra att ha 
samarbete med slädhundklubben vad 
gäller dragtävlingar. Första för året är 
KSHKs öppna KM som brukar gå runt 
Lucia, därefter blir det Tobakslöpet i 
januari, och Kiruna Open. Vi kommer 
även denna säsong köra Utterträskdraget 
som är meriterande för alla polara raser undantaget siberian husky. Dock är givetvis 
siberian mycket välkomna! Så spika sista helgen i mars för Utterträskdraget.

2010 kommer även att Kiruna Snowdog att anordnas i samband med Kirunafestiva-
len. Detta år har vi dock fått officiell status! Så varför inte passa på att komma upp 

och både träna på fina välpreparerade 
spår eller varför inte ta någon av alla 
skoterleder på en underbar upplevelsetur 
samma helg man har chans att meritera 
sina hundar! Då staden verkligen sjuder 
av liv denna helg så rekommenderar vi att 
ni i god tid bokar boende. Vill ni ha tips 
och hjälp så hör av er till Agneta, Anna 
K eller Johanna A i Övre Norra.

Håll utkik efter mer info om våra kom-
mande aktiviteter på hemsidan 
www.sphk.se/ovrenorra

/Johanna

Uppfödargruppen vanns av Wolfmarks Siberian huskys, Mats 
Lyngmark, Luleå. 
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Den gångna vintern var vi och hundarna på hotell. Vi är jag Malin, min sambo 
Simon och vår son Jesper, då 5 månader gammal och hundarna Lejonbols Pim 
Pim och Great Tundrans Ajesha ”Isa”. Vi var på minisemester med det företag 
som vi jobbar åt i Fjellnäs och bodde på Fjellnäs högfjällspensionat. 

Pensionatet är mycket vänligt inställda 
när det gäller hundar. Man kunde till och 
med se hundar som satt och väntade på 
sin husse eller matte i foajén till matsalen. 
Tyvärr såg vi också bevis på att hundar 
inte trivts på anläggningen med sönder-
riven dörr. Jag tänkte därför ge några tips 
på hur man kan underlätta hotellvistelsen 
och hur man kan göra både hundar och 
hotellägare glada. Kan nämna att min 
äldsta tik Pim Pim (eurasier) har bott på 
hotell ett flertal gånger då vi åkt land och 
rike runt på utställning. Isa (samojed) har 
endast varit i väg en gång tidigare. 

1 = Ha alltid med dig extra lakan. 
Om man som jag har hundar som får ligga 
i soffan hemma har de lite svårt att riktigt 
acceptera att man inte får ligga i soffan på 
hotell. När vi var på denna resa så började 
Isa löpa så då fick vi även täcka in den fina 
mattan med lakan. Att hundarna ligger i 
sängen gör ju inget. De lakanen tvättas ju 
i alla fall vid gästbyte. 

2 = Ställ vattnet inne på toaletten. 
Vet inte hur era hundar gör men mina har 
en förmåga att glömma att svälja sista 
klunken vatten som de dricker. 

3 = Ta med bur. 
Även den lugnaste hund kan få separa-
tionsångest av att vara på ett helt nytt 
ställe eller så kan det förekomma ljud som 
de inte är vana med eller är rädda för. Det 
är bra att kunna stänga in hunden om man 
bara ska ut en liten stund. 

4 = Ha tillgång till bilen. 
(om det inte är för varmt) Detta är nog 
en smaksak, men jag lämnar inte mina 
hundar längre stunder på rummet. Jag har 
dem i bilen om vi går och äter. Detta för 
att om de börjar skälla. Kan ju bli så att 
hundar i grannrummen sätter igång och 
då kan det vara kört. Jag har väldigt stor 
respekt för hotellets andra gäster när jag 
är iväg och jag kan själv bli riktigt arg när 
det finns de som låter sina hundar sitta och 
skälla och skälla. Detta är ju naturligtvis 

också rasbundet och jag kan erkänna att 
jag har lämnat Pim Pim i större utsträck-
ning ensam på rummet än Isa. 

5 = Ha hunden/hundarna ordentligt rastade. 
En självklarhet men det kan inte under-
strykas nog. 

6 = Tips vid bokningen. 
Be att få rökfritt rum fast du reser med 
hund. Har man otur får man rökrummen 
när man reser med hund, men de har även 
rum som man får ha hund som inte man 
får röka i.

Vid tangentbordet
Malin Hedlund 
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SHAM-draget
20-21 februari 2010 i Nornäs, Dalarna

Ett unikt samarrangemang mellan rasklubbarna för alaskan malamute och siberian 
husky och ett meriteringstillfälle för alla de fyra polara raserna

Sträckor: SH-spann AM-spann  Pris
5 km  junior  1,2,4-spann (junior) Gratis
10 km  4-spann  1,2,4-spann  400:- 
15 km  6-spann  1,2,4-spann  400:- 
30 km  8-spann  1,2,4-spann  450:- 
    4-,6-spann släde
45 km  Begränsad, Öppen   500:- 
 
Pulkastil: 1-, 2-, 4-spann (även siberian husky vid intresse)
Slädhundstil: junior, 4,6,8, begränsad (max 6 hundar), öppenspann.
Vill man bara delta en dag under helgen är det halva anmälningsavgiften (200-
250:-/spann).
Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt grönt kort. Uppge FID-nummer 
vid anmälan för att underlätta kontroll av förarlicens. Giltigt förarlicens krav för 
att få starta. Spannlista skall vara korrekt ifylld och inlämnad före start.
Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens slut.
Start och mål i Nornäs by. Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna!

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

Boendealternativ 1: I privata stugor, 8 bäddar på vandrarhemmet i Nornäs, bokas 
hos Rigmor Lindeborg på tele 0251-60035.
Boendealternativ 2: Bed & Breakfast i Sörsjön, bokas hos Anna Forstman på tele 
0280-53002.
Boendealternativ 3: På hårt underlag i Nornäs bystuga 120: -/dygn och person. 
Bokas hos Inge Eklund på tele 0738 –002212. Dusch och bastu finns att tillgå i 
Nornäs bystuga.

Anmälan och information om tävlingen sker hos respektive rasklubb.
För alaskan malamute/grönlandshundar/samojed: Ninni Hjortvall på tele: 0702-
272856 eller per e-post till: ninni_hjortvall@hotmail.com

För siberian husky-klubben: Marléne Karlsson på e-post: marlene.karlsson@abf.se   

Sista anmälnings- och betalningsdag: söndagen den 31 januari 2010. Efteranmälan 
tas emot till och med den 14 februari 2010 mot 50:-/spann i höjd startavgift (gäller 
även juniorklass). OBS! Ej inbetald anmälningsavgift vid anmälningstidens utgång 
medför att anmälan stryks!
Betalning sker till respektive rasklubb:
AM-klubben: Handelsbanken – 6189-627 645 852, Swift: HANDSESS, IBAN: 
SE15 6000 0000 0006 2764 5852.
SH-klubben: Postgiro 38 70 52 – 4

Alaskan malamute och grönlandshundar har möjlighet att ta dragprov 2x3 mil, 
vid minst 3 startande.
Möjlighet för dragmeritering för siberian husky i slädhundstil, seniorklasserna, 
vid minst 3 startande. Observera att årets SHAM-drag är Siberian huskyklubbens 
rasmästerskap.

Rasklubben för siberian husky & alaskan malamute hälsar Er välkomna till en 
trevlig hundkörarhelg!

Heidiburghs Farkas tycker att det är jättekul med apportering och kan hålla på ett bra tag.
 Foto: Peter Hillborg
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Hej alla medlemmar!

Nu står hösten för dörren och innan vi vet om det 
så befinner vi oss mitt i den för oss polarhundsmän-
niskor bästa tid på året med våra hundar. Hoppas 
ni alla har haft en trevlig sommar och nu är laddade 
inför höstträningen. Redan nu är det dags att plane-
rar den kommande säsongens meriteringar, tävlingar 
och fjällturer. 

I skrivande stund pågår sista arbetet med Ras-
kompendium inför SPHK:s exteriördomarkonferens. 

Avelsrådet och styrelsen har så smått inlett arbetet med uppdateringen av RAS. Detta 
ska vara färdigt under 2009. När detta nummer av Polarhunden ramlar ner i brevlå-
dan så står rasträffet i Nornäs för dörren – helt exakt den 2 oktober 2009. I år har 
vi skickat ut en personlig inbjuden till alla registrerade uppfödare samt till alla som 
har haft en valpkull inom de senaste 5 åren. Vi hoppas att se många av er på träffen. 
Alla medlemmar är varmt välkomna. Har du/ni inte redan anmält er till rasträffen, så 
gör det direkt när du läser detta. Anmälan till mig på telefon eller e-mail. Har du som 
uppfödare inte fått en inbjuden så kontakta klubbens sekreterare. Kanske har vi inte 
uppdaterade kontaktuppgifter på alla. Samma helg som rasträffen går Bjönrundan i 
nornästrakten, en träningsrunda på totalt 3 mil som körs i etapper på ungefär 1 mil. 
Alla kan delta oavsett erfarenhet och antal hundar. 

Nästa aktivitet som var planerat var nybörjarträffen i mitten av november, men denna 
aktivitet kommer tyvärr inte att bli av i år. Med en styrelse bestående av endast 4 
personer, så finns det en gräns för hur många aktiviteter vi kan genomföra. Om vi ska 
försätta att ha de aktiviteter som vi har haft de senaste åren, så behöver vi att flera 

medlemmar ställer upp för klubben! Valberedningen har ett stort arbete framför sig i 
år för att få ihop en komplett styrelse till kommande årsmötet, så är du intresserat av 
att göra en insats i klubben så kontakta valberedningen redan idag!  
   Jag vill också påminna om rasklubbens stora satsning i år – Rasspecialen i Flottsbro 
med domare Nancy Russell – Storm Kloud Kennel, USA. Kom ihåg att anmäla båda 
till utställningen och Nancy Russells seminarium. Sista anmälningsdagen är den 30 
september 2009. Vi förväntar oss många hundar och många anmälningar till Nancy 
Russells seminarium, så det blir först till kvarn-principen som gäller. Din hund eller 
du själv är inte anmäld förrän din betalning syns på klubbens konto. På annan plats 
i tidningen hittar du en presentation av Nancy Russell.

Förberedelserna inför vinterns meriteringar och tävlingar pågår för fullt och i denna 
medlemstidning hittar du inbjudan till säsongens första tävlingar, Snöträffen runt 
Trettondagen, Malamuteveckan med rasmästerskapet med 10 milstest om interesse 
finns, i Särna vecka 6/2010 samt SHAM-draget i vecka 7/2010 i Nornäs som vanligt. 
Börja planera och söka ledigt inför säsongens aktiviteter redan nu, och börja träna 
hundarna så klart. 

Vi ses förhoppningsvis på alla klubbens kommande aktiviteter! 
Karina Andreasen, ordförande

Snöträff i Nornäs, Trettonhelgen 5-6 januari 2010

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

Medtag vaccinationsintyg, stamtavla, grönt kort. Uppge FID-nummer vid 
anmälan för att underlätta kontroll av förarlicens. Giltigt förarlicens krav för att 

få starta. Spannlista skall vara korrekt ifylld och inlämnad före start.

Boende: Vandrarhemmet i Nornäs, bokas hos Rigmor Lindeborg på tele: 0251-
60035. Bed & Breakfast i Sörsjön, Anna 0280- 53 002. Dusch och bastu finns i 

Nornäs bystuga.

Anmälan till Inge Eklund på tele: 0738-002212, 0301-21223 alt Ninni Hjortvall 
på tele: 0702-272856 alt. Ninni_hjortvall@hotmail.com senast den 26/12-2007

Startavgift: 2 x 30 km 250:-/spann, 2 x 10 km 200:-/spann

Det kommer att anordnas någon form av samkväm under lördagskvällen.

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

SPHK:s rasklubb för alaskan malamute

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Karina Andreassen, 0647-104 60 eller 

073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen  

nighttrail@nighttrail.com 

Sekreterare 
Tobias Mårtensson, 0251-601 20 eller

070-689 48 83
 Nornäsvägen 48, 780 69 SÖRSJÖN

Kassör & Webbansvarig 
Vakant

Avelsrådet o Valpförmedling
Åsa Alexandersson, 0322-62 49 32 eller

0709-81 79 38
Hoberg Björktorpet, 447 91 VÅRGÅRDA

christer.alex@telia.com

Linda Söderström, 0301-429 97
Strömma Ulvås, 511 99 Sätila

polarcollie@gmail.com

It takes three to tango - tycks syskonen från Tämjantorpet 
tycka!

Foto: Ulf  Åkerman
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HD- och ED-röntgen 
(Höfter och armbågar)

Rasklubben för alaskan malamute har som mål i RAS (Ras och avelsspecifika 
strategier) att öka antalet HD/ED-röntgade hundar till minst 50 % i varje årskull. 
Vi är i dagsläget en bra bit ifrån målet, men om vi alla hjälps åt så kan vi snart 
nå målet. Ju fler malamuter som undersöks desto säkrare blir urvalet av avelsdjur 
och vi kan även i fortsättningen säga att vi har en frisk ras när det gäller HD/ED 
på våra malamuter.

Hur går en HD/ED-röntgen till?
Tag kontakt med din veterinär, dom flesta djursjukhus/veterinärstationer har röntgen 
för HD och ED. En HD/ED-röntgen kostar mellan 1200-1700 kronor, beroende på 
var i Sverige du bor. Malamuterna kan få ett officiellt HD/ED-resultat registrerat 
från 1 års ålder, men rasklubben rekommenderar att man väntar tills hunden är 
mellan18-24 månader gammal.

Tag med stamtavlan så att veterinären kan kontrollera ID-märkningen (öronmärkt 
eller chipmärkt). Du får fylla i en blankett där du bland annat skriver hundens 
stamboksnamn (inte tilltalsnamn), ras och ID-nummer, ditt namn, adress m.m. Du 
ska även skriva namnunderskrift för godkännande att HD/ED-röntgen skickas till 
SKK för avläsning och registrering i databasen.

Hunden får lugnande medel (både lugnande och muskelavslappnande i ett). Hunden 
har lätt för att må illa när den fått sederingen, därför är det MYCKET VIKTIGT 
att du rådfrågar din veterinär om när du som senast får ge din hund mat.

När hunden är tillräckligt avslappnad så läggs hunden upp på ett röntgenbord 
och veterinär och veterinärassistenter hjälps åt att lägga hunden rätt för röntgen 
(alternativt så får du hjälpa till, men veterinären talar om precis hur du ska göra). 
Man tar 1 plåt på höfterna och 1 plåt på vardera armbågen, totalt 3 plåtar (om 
bilderna blir suddiga eller om hunden ligger fel, så tar veterinären fler plåtar).

En del djursjukhus/veterinärstationer tar hand om din hund på morgonen, röntgar 
under dagen och ber dig hämta hunden på eftermiddagen, alternativt så röntgas 
hunden medan du är där. Du kommer att få ett inbetalningskort till SKK. Det är 
viktigt att du betalar in detta inbetalningskort, annars kommer SKK inte att läsa 
av plåtarna och du kommer inte att få något svar. Avläsningen hos SKK kostar i 
dagsläget 280 kr för HD och ED.

Tänk på att din veterinär inte får bedöma vilken HD/ED-status din hund får, utan 
SKK har en panel med veterinärer som läser din hunds plåtar. Resultaten får du 

på ett internationellt HD/ED-certifikat från SKK. Det tar ca. 1–3 veckor från SKK 
har mottagit din inbetalning innan du får resultaten hemskickat.

Resultaten graderas efter hur perfekta lederna är. 

HD grad A:  Normala höftleder 
HD grad B:  Normala höftleder 
HD grad C:  Lindrig dysplasi 
HD grad D:  Måttlig dysplasi 
HD grad E:  Höggradig dysplasi
ED 0: Utan anmärkning 
ED 1: Lindrig benpålagring LBP 
ED 2: Måttlig benpålagring MBP 
ED 3: Kraftig benpålagring KBP

HD grad A och B samt ED (0) bör hunden ha för att gå i avel.
Observera: Från 2010-01-01 är det inte längre möjligt att registrerar valpar hos 
SKK om inte båda föräldradjuren är röntgade på höftlederna.

Med vänliga hälsningar 
Avelsrådet för alaskan malamute

Noatak’s Snowdog Ukaleq du 
Yra, Yukon Trail Zolo och män-
niskovalpen Tor myser tillsam-
mans i solen.

Foto: Linda Söderström
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Ögonlysning

Rasklubben för alaskan malamute har som mål i RAS (Ras och avels- 
specifika strategier) att minst 50 % av alla valpar ur varje årskull ska ögonlysas. 
Vi är långt ifrån målet, men om vi alla hjälps åt att ögonlysa våra hundar i alla fall 
en gång efter det att hunden fyllt 1 år, så kan vi nå målet. Ju fler malamuter som 
ögonlyses, desto säkrare blir urvalet av friska avelsdjur. Och det är viktigt att man 
som uppfödare får se hela familjebilden när gäller ögonsjukdomar och inte bara 
hos den enskilda individen. Detta är för att man ska kunna avla på friska individer/
familjegrupper och att vi även i fortsättningen ska kunna säga att vi har en frisk 
ras när det gäller ögonsjukdomar.

Hur går en ögonlysning till?
Ring och beställ tid hos en ögonlysare. Dom flesta stora djursjukhus har en egen 
ögonlysare. Till dom mindre brukar ögonlysarna komma någon gång i månaden/
halvåret beroende på var i landet du bor.
 
Du ska ha med dig stamtavlan så att veterinären kan kontrollera ID-
märkningen (öronmärkt eller chipmärkt). Du får fylla i en blankett där 
du bland annat skriver hundens stamboksnamn (inte tilltalsnamn), ras 
och ID-nummer, ditt namn, adress och om hunden är ögonlyst tidigare. 
Du ska även skriva namnunderskrift för godkännande att ögonlysningsresultatet 
skickas till SKK. 

Hunden kommer att få ögondroppar som vidgar pupillen. Sedan kommer hunden 
att ögonlysas i ett mörklagt rum, och veterinären kommer att lysa ögonen med 
minst två olika lampor.

Du själv får svar av veterinären med en gång om hundens ögon var OK eller om 
den har någon ögonsjukdom.  Veterinären fyller i blanketten (den du fyllde i) och 
skriver om hunden var fri från ögonsjukdomar eller inte.  Du får en kopia på intyget, 
en kopia behåller ögonveterinären och originalet skickas till SKK. Resultatet blir 
offentligt på SKK:s avelsdata/hunddata inom ca. 2-3 veckor.
Undersökningen går fort och är helt smärtfri, men utsätt inte hunden för starkt 
solljus under 3-4 timmar efter att den fått dropparna (pupillerna är förstorade). 
Priset för en ögonlysning ligger på 300-600 kronor beroende på var i landet du bor.

Ögonlysningen bör inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället, om hunden ska 
gå i avel.

Lycka till med ögonlysningen 
Avelsrådet för alaskan malamute

HD-röntgade hundar 2009-01-01 till 2009-06-30

S57966/2006 Cahppes Black Bart Boles   HD grad A
S17591/2007 Cahppes Chilkat    HD grad C 
S17588/2007 Cahppes Chottsik    HD grad B 
S17593/2007 Cahppes Chulitna    HD grad A 
S47602/2008 Chayo Step Ahead    HD grad C 
S29200/2007 Eastern Hill Longdistance Izza   HD grad C  
S29201/2007 Eastern Hill Longdistance Stripe   HD grad A  
S44232/2007 Eastern Hill Miagorpok Alaska   HD grad B  
S44229/2007 Eastern Hill Miagorpok Atka   HD grad A
S43871/2007 Mackinaw Kid Curry    HD grad A
S43868/2007 Mackinaw William Cody   HD grad A
S58818/2003 Napipa Magical Light Qamaniq   HD grad B
S61846/2007 Night Trail Full Moon Crusader   HD grad A
S61843/2007 Night Trail Full Moon Temptations  HD grad A
S61845/2007 Night Trail Full Moon Walker   HD grad B
S52781/2006 Noatak's Icewind Kodiak Du Breeze  HD grad A
S66946/2007 Noatak's Turbo Tiquana Du Yra  HD grad A
S56524/2007 Nordic Sled Dog's Ak Black Amber  HD grad B
S51962/2007 Northern Mushers Carmacks   HD grad B
S57637/2007 Northern Mushers Denada   HD grad B
S57641/2007 Northern Mushers Don'Tforgetme  HD grad A
S62865/2007 Northern Mushers Enya    HD grad B
S38397/2007 Polar Trax Captain Jack Sparrow  HD grad A
S38396/2007 Polar Trax Catch Me If Yukon   HD grad A
S38399/2007 Polar Trax Chasing The Stars   HD grad B
S38398/2007 Polar Trax Crystal Snow Flurrie   HD grad A
S37409/2007 Shannuq's Magnificent Akka   HD grad C
S12671/2008 Sila      HD grad A
S49794/2007 Sirius      HD grad A
S59440/2007 Snocrib Deepcreek Chase   HD grad B
S59443/2007 Snocrib Deepcreek Desna   HD grad A
S59441/2007 Snocrib Deepcreek Draco   HD grad C
S31764/2006 Snownanok     HD grad A
S10468/2007 Sturkbergets Tundra Embla   HD grad B
S60993/2006 Thundersnest's Blowing-Wind   HD grad A
S66516/2004 Wilda      HD grad A
S66514/2004 Wille      HD grad A
S38773/2004 Wolverine Island's Tchapina   HD grad B
S17010/2007 Yukon Trail Cozmos    HD grad A
S17013/2007 Yukon Trail Zingo    HD grad C
S17012/2007 Yukon Trail Zolo    HD grad A   
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ED röntgade hundar 2009-01-01 till 2009-06-30
S57966/2006 Cahppes Black Bart Boles   ED ua (0)
S17591/2007 Cahppes Chilkat    ED ua (0)
S17588/2007 Cahppes Chottsik    ED ua (0)
S17593/2007 Cahppes Chulitna    ED ua (0)
S29200/2007 Eastern Hill Longdistance Izza   ED ua (0)
S29201/2007 Eastern Hill Longdistance Stripe   ED ua (0)
S44232/2007 Eastern Hill Miagorpok Alaska   ED ua (0)
S44229/2007 Eastern Hill Miagorpok Atka   ED grad 2
S43871/2007 Mackinaw Kid Curry    ED ua (0)
S43868/2007 Mackinaw William Cody   ED ua (0)
S61846/2007 Night Trail Full Moon Crusader   ED ua (0)
S61843/2007 Night Trail Full Moon Temptations  ED ua (0)
S61845/2007 Night Trail Full Moon Walker   ED ua (0)
S52781/2006 Noatak's Icewind Kodiak Du Breeze  ED ua (0)
S66946/2007 Noatak's Turbo Tiquana Du Yra  ED ua (0)
S56524/2007 Nordic Sled Dog's Ak Black Amber  ED ua (0)
S51962/2007 Northern Mushers Carmacks   ED ua (0)
S57637/2007 Northern Mushers Denada   ED ua (0)
S57641/2007 Northern Mushers Don'Tforgetme  ED ua (0)
S62865/2007 Northern Mushers Enya    ED ua (0)
S38397/2007 Polar Trax Captain Jack Sparrow  ED ua (0)
S38396/2007 Polar Trax Catch Me If Yukon   ED ua (0)
S38399/2007 Polar Trax Chasing The Stars   ED ua (0)
S38398/2007 Polar Trax Crystal Snow Flurrie   ED ua (0)
S37409/2007 Shannuq's Magnificent Akka   ED ua (0)
S12671/2008 Sila      ED ua (0)
S49794/2007 Sirius      ED grad 1
S59440/2007 Snocrib Deepcreek Chase   ED ua (0)
S59443/2007 Snocrib Deepcreek Desna   ED ua (0)
S59441/2007 Snocrib Deepcreek Draco   ED ua (0)
S31764/2006 Snownanok     ED ua (0) 
S10468/2007 Sturkbergets Tundra Embla   ED ua (0)
S60993/2006 Thundersnest's Blowing-Wind   ED ua (0)
S66516/2004 Wilda      ED ua (0)
S66514/2004 Wille      ED ua (0)
S38773/2004 Wolverine Island's Tchapina   ED ua (0)
S17010/2007 Yukon Trail Cozmos    ED ua (0)
S17013/2007 Yukon Trail Zingo    ED ua (0)
S17012/2007 Yukon Trail Zolo    ED ua (0)

Ögonlysta hundar 2009-01-01 till 2009-06-30
S58386/2006 Black Lotus Double X's Trademark   Öga ua   
S17593/2007 Cahppes Chulitna     Öga ua   
S50055/2008 Cahppes Prince Of Triton    Öga ua   
S47602/2008 Chayo Step Ahead     Öga ua   
S44232/2007 Eastern Hill Miagorpok Alaska   Öga ua   
S62809/2004 Hot-Trot's Snow-Face    Öga ua   
S48212/2000 Jiepeer's Hub     Öga ua   
S46882/2002 Jiepeer's Koyuk     Öga ua   
S49671/2004 Jiepeer's Kwiniuk     Öga ua   
S69674/2007 Järnviljan's Denahi The Wise Wolf   Öga ua   
S22170/2008 Järnviljan's Mika The Dark Angel   Öga ua   
S69676/2007 Järnviljan's Nita A Indian Princess   Öga ua   
S43871/2007 Mackinaw Kid Curry    Öga ua   
S10051/2006 Mackinaw Masterbrew    Öga ua   
S43868/2007 Mackinaw William Cody    Öga ua   
S14222/2002 Masano's Iron Will Aukas    Öga ua   
S59514/2006 Mihakias Eagleeyed Imelda    Öga ua   
S64102/2008 My Alaskan Million Dollar Baby   Öga ua   
S61749/2008 My Alaskan Shooting Star    Öga ua   
S58881/2002 Nanook Spirit I'M Hotshot Too   Öga ua   
S58816/2003 Napipa Magical Spell Paniga   Öga ua   
S58817/2003 Napipa Magical Spirit Naniq   Öga ua   
S61846/2007 Night Trail Full Moon Crusader   Öga ua   
S61841/2007 Night Trail Full Moon Sensations   Öga ua   
S61843/2007 Night Trail Full Moon Temptations   Öga ua   
S61845/2007 Night Trail Full Moon Walker   Öga ua   
S50797/2006 Night Trail Xciting Emotions   Öga ua   
S50020/2000 Noatak's Beau Njarka Du Kigga   Öga ua   
S53569/2005 Noatak's Endurance Balto Du Kuling   Öga ua   
S46695/2002 Noatak's Stormy Polarpaw Du Breeze   Öga ua   
S66946/2007 Noatak's Turbo Tiquana Du Yra   Öga ua   
S43469/2005 Nordic Sled Dog's St Alcor    Öga ua   
S51962/2007 Northern Mushers Carmacks   Öga ua   
S57637/2007 Northern Mushers Denada    retinopati, sannolikt ej ärftl   
S62863/2007 Northern Mushers Excaliburblack   Öga ua   
S38396/2007 Polar Trax Catch Me If Yukon   Öga ua   
S38395/2007 Polar Trax Commander In Chief   Öga ua   
S45175/2002 Polar Trax Twilight Dark Shadow   Öga ua   
S34807/2003 Rimski      Öga ua   
S63225/2004 Shannuq's Klondyke Tarka    Öga ua   
S17640/2005 Sirenek's Midnight Eclipse    Öga ua   
S59443/2007 Snocrib Deepcreek Desna    Öga ua   
S59441/2007 Snocrib Deepcreek Draco    Öga ua   
S49440/2002 Thorsi's Nova     icke ärftlig katarakt   
S26415/2007 Trap Line Nimble Paw Akke    katarakt BP
S66514/2004 Wille      Öga ua   
S34799/2003 Vinte-Flinga     Öga ua   
S38773/2004 Wolverine Island's Tchapina    Öga ua
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Biography  -  Nancy C. Russell

My occupations for the past 40 years have been mostly dog related.  I was a 
Veterinary hospital assistant for 1 year, the Humane Officer for the town of Lisbon 
and Village of Sussex for 23 years, a Professional handler for 25 years and an 
AKC judge for 8 years.  I have had the privilege of judging the Alaskan Malamute 
National Specialties in the USA, England, Spain, France, Italy, Denmark, Czech 
Republic, Poland, New Zealand and Australia. 

As the owner of Storm Kloud Kennel, 
the dogs I have bred have obtained the 
following:

•	 211 AKC Championships including 
145 BIS on 6 Continents

•	 200 AMCA Working titles including 
39 Working Excellent titles

•	 61 AKC Obedience titles including 
the 1st UDX Malamute

•	 34 ROMS (AMCA Top Producers)

From 1985 to 200l there were dogs I had 
bred in the Top 10.  Six of those years I was 
the breeder, owner of the #1 Malamute 
which was always handled by me or my 
daughter, Jeri El-Dissi.  I was the breeder, 
owner and driver of an International Sled 
Dog Racing Association (ISDRA) ranked 
freight racing team in 1984 and 1985.  
All 6 dogs were Champions, 3 became 
BIS dogs, 5 were Group winners.  Of the 
11 Malamutes I presently own, all have 
Working titles and 7 are Champions with  
Working Dog Excellent titles.  My 10 
dog team had over 1000 miles in harness 
last year.  As a research project, to see if 
my show dogs could still survive in the 
Arctic I had a team of 15 dogs run by 
Professional Musher Jamie Nelson in the  
1994 Iditarod Race in Alaska.  I feel very 
strongly that breed function should never 
be lost in the show dog.

In the 1980’s I imported two Shiba Inu 
from Japan.  From the 39 puppies bred 
at Storm Kloud, 20 are AKC Champions, 
4 are Group Winners and one is the only 
Group Winning Shiba with multiple 
agility titles.

I enjoy educating children, new breeders 
and judges about the Alaskan Malamute.  
I do 15 to 20 school programs each year, 
generally about Arctic sled dogs and 
the Iditarod Race.  Presently I am co-
chairman of AMCA’s Judge’s Education 
committee and chairman of the Working 
Dog Excellent committee.  In addition to 
breed seminars I have conducted handling 
classes, sled and weight pull training 
clinics and breeder seminars on several 
continents.

Inbjudan till Malamuteveckan
 Rasmästerskap och Årsmöte 2010  

Datum: 8-14 Februari 2010 (vecka 6) 

Malamuteveckan 2010 kommer att gå av stapeln vecka 6 på Särna Camping. 

Programmet och prissättningen är inte helt på plats än, men vi kan redan nu lova 
att det kommer att finnas aktiviteter både för nybörjare och mer erfaret hundfolk. 
Tanken är att vi dagligen ska kunna erbjuda gemensamma turkörningar där alla 
oavsett erfarenhet och antal hundar kan delta.

Mer information kommer i nästa ”Polarhunden” och på klubbens hemsida: 
www.malamuteklubben.se. Kolla på hemsidan löpande! 

Observera att Malamuteveckan 2010 kommer att gå vecka 6/2010, så sök ledigt 
från jobbet redan nu!

Missa inte Malamuteveckan 2010!

Rasmästerskapet körs fredag och lördag 12-13 Februari 2010. Om interesse finns 
så kommer vi att köra D-test samtidigt med rasmästerskapet, så anmäl redan nu 
ditt  interesse om du vill köra 10-milsprovetet under rasmästerskapet.

Alla frågor gällande Malamuteveckan, rasmästerskapet eller årsmötet - kontakta: 
Karina Andreasen, tele: 0647-10460, mobil: 073-063 8099 eller e-post: 
nighttrail@nighttrail.com

Hjärtligt Välkommen!
SPHKs rasklubb för alaskan malamute

Årsmötet kommer att hållas 
på lördagen den 13/2-2009 kl. 15:00

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen till handa 
senast 3 veckor innan årsmötet 

(senast 23/1-2009 till klubbens sekreterare)
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Ordförande
Anneli Jönsson, 0413-59 14 99 

eller 0730-83 22 16
Hästgatan 11A, 241 35 Eslöv

kennel@deejasome.com

Sekreterare
Linda Almqvist, 013-583 73  

Gerstorp Tjärarp, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Kassör
Helen Werner, 0227-143 88
Alvägen 3, 736 32 Kungsör

helene.werner@telia.com

Vice ordförande 
Kjell Jonsson, 019-572822

Sånnaboda 210, 71941 Garphyttan
kjelljon@telia.com

Ledamöter
Helene Larsson, 08-560 420 84 eller

070 - 377 44 56
Prästnibble Gård, 179 96 Svartsjö 

helene.larsson@addici.com 
Ann Lundgren, 0225-400 83 

Kvarnsveden 64, Stora Skedvi 
webmaster@polarvargen.com

Peter Bengtsson, 0733-309248
Skaftvägen 2, 542 73 Mariestad 

peter@nbt.se 

Suppleanter
Eva Skullman, 011-740 81 eller

073- 832 04 37 
Häijan, Syrendungen, 614 96 Östra Ryd 

ossyskullman@hotmail.com
Camilla Dehlin-Johansson, 018-344322 

eller 070-318 0508
Västra Gårdsväg 1, 746 94 Häggeby

cassamiras_camilla@msn.com

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

Vad vill ni ha?
Kära samojedägare! Vid varje årsmöte och andra 
träffar de senaste åren så har den ständiga frågan 
varit, ”Varför ordnar rasklubben inga aktiviteter? 
Det handlar bara om drag.” Sagt och gjort, vid 
senaste årsmötet så inkom en motion om bildandet 
av en aktivitetsgrupp den s.k. Maltegruppen, och 
motionen bifölls högljutt. Vad blev resultatet? Ja 
hittills har ingen erbjudit sig att vara med i denna 
grupp. På eget initiativ utanför mitt styrelsejobb 
så inbjöd jag till en helgträff i Ånnaboda utanför 
Örebro sista helgen i augusti. En fantastisk plats att 
bedriva hundträffar på. Eftersom jag bor där och 
ser en mängd rasklubbar som har sina träffar här, så 
kändes det lockande att anordna en polarhundsträff 
för vår ras. 
   Förväntningarna var stora då vi skulle bjuda på 
ett brett urval av aktiviteter såsom agility, spår, 
sök, viltspår, lydnad, drag eller en klövjetur. Lokala 
brukshundsklubbens instruktörer var beredda att 
ställa upp och hjälpa till, och jag och Marianne såg 
verkligen fram emot denna helg. Vi väntade med 
spänning på att få intresserade att anmäla sig. Vad 
blev resultatet? Ingen, jag säger ingen, visade intresse 
av detta arrangemang beläget mitt i Mälardalen fullt 
av samojedägare. Endast en medlem hörde av sig och 
som dessutom var beredd att sköta viltspårträningen. 
Tack Madelen.  

Detta var andra gången som jag försökt tillmötesgå samojedägarnas önskemål om 
”mera” aktiviteter men jag hoppas ni förstår att till slut så tröttnar man. Vad är 
problemet? Avstånd? Nej knappast, det är långt till varenda utställning för de flesta. 
Rädd för dåligt väder? Det finns inget dåligt väder för hundägare!
Så kort och gott vad är det ni vill ha för aktiviteter?
Maila mig gärna så jag får höra era förslag: kjelljon@telia.com

Hälsningar Kjell och Marianne i det fantastiska Blå Bergen utanför Örebro

Vi söker hundar till vår hanhundslista!!

Vi riktar oss nu framförallt till er ägare som inte är uppfödare! Är du ägare till en 
hanhund som uppfyller kraven att stå med på rasklubbens hanhundslista? Passa 
då på att anmäla din/a hund/ar nu! Det finns så många duktiga och fina hundar i 
vårt avlånga land som vi gärna vill se mer av! 

Din hund ska vara höftledsröntgad med A, B, eller UA. Den ska också ha fått 
ett 2:a-pris i officiell klass på utställning och vara minst 18 månader gammal. 
Dessutom krävs att hunden är ögonlyst ”utan anmärkning” eller ”anmärkning 
som bedömts vara icke-ärftlig”.

Naturligtvis vill vi också att ni uppfödare med hanhundar ska skicka in uppgifter 
på era hundar till vår lista.

Läs mer på rasklubbens hemsida: www.sphk.se/samojed 
Styrelsen

KALLELSE

SPHK:s rasklubb för samojed kallar till årsmöte 
lördagen den 13/2-2010 kl: 16.00  Plats: Furudal. 

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. 

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

tillhanda senast 10/1-2010 skriftliga och underskrivna av motionären.

Great Tundrans Ajesha ”Isa” som badar i sin röda hundpool. I  
bakgrunden sitter Lejonbols Pim Pim (Eurasier) och tar igen sig. 

                 Foto: Linda Söderström
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SPHKs RASKLUBB FÖR SAMOJED INBJUDER TILL 
SAMOJEDERNAS VINTERTRÄFF  11-17 FEBRUARI 2010

OFFICIELL UTSTÄLLNING FREDAGEN DEN 12 FEBRUARI
(Endast samojeder)

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal      
DOMARE: Valpar och hanar: Helge Lie
DOMARE: Tikar: Torbjörn Granheim

ANMÄLAN: Endast skriftlig anmälan på blankett (SPHK´s, samojeds egen eller SKK 
3-sidiga) sändes till Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. 
Tfn: 013-583 73, e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com med blanketten som 
bifogad fil.
Anmälan via epost. Kontrollera att bekräftelse kommer inom 3 dgr, annars ring. Övriga 
upplysningar även Eva Skullman: 0738-32 04 37

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4 – 6 mån, 6 – 9 mån  150 kr
Junior-, bruks-, unghunds- och öppen klass  290 kr
Championklass  290 kr
Veteranklass 8 – 10 år    220 kr
Veteranklass över 10 år  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  150 kr/hund

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG: 2010-01-06 efteranmälan i mån 
av plats t.o.m 2010-01-15 mot en extra avgift på 100 kronor/hund. (Obs! Gäller 
utställningen). Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan.
(Gäller svenska ägare) Alla anmälningar är bindande.

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

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

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

GEMENSAM MIDDAG: På fredag kväll blir det gemensam middag direkt efter 
förarmötet.
Anmälan till middagen till Helene Larsson på telefon 08- 560 420 84 eller via mail 
på helene.larsson@addici.com, senast den 31/1-2010

NORDISKT SAMOJEDMÄSTERSKAP I DRAG
13-14  FEBRUARI 2010

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal, ca. 4 mil norr om Orsa. OBS! För mäs- 
terskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en klass slås klasser ihop. 

LÖRDAG:     SÖNDAG:
Slädhundstil 4-spann            Slädhundstil 4-spann 
Slädhundstil 6-spann    Slädhundstil 6-spann 
Nordiskt 1-4 hundar herrar  Nordiskt 1-4 hundar herrar 
Nordiskt 1-4 hundar damer  Nordiskt 1-4 hundar damer
Linkörning herr och dam  Linkörning herr och dam

Tävlingen är en 2-dagarstävling där segraren utses på söndagen. Banan är ca. 10 km  
lång för alla klasser. Helgens tävling är samtidigt ett provtagningstillfälle för polar-
hundsprov 2. På tors-, lör-, sön-, mån-, tis- och onsdag finns det möjlighet att avlägga 
Polarhundtest A.
Tisdag och onsdag, 16-17 februari: Tillfälle att avlägga Polarhundtest B, 2x30 km. 
   
STARTAVGIFT:  Nordiskt NM  420 kr (2-dagarstävling)
 Slädhundstil NM  420 kr (2-dagarstävling)
 Linkörning   420 kr (2-dagarstävling)
 Polarhundtest  A          150 kr (per dag och hund)    
 Polarhundtest B  350 kr (2-dagarstest)

ANMÄLAN: Endast skriftlig anmälan sändes till Fredrik Petri, Gerstorp Tjärarp 1, 
585 99 Linköping. Tfn: 013-583 73  e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com
 
SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG: 2010-01-23 (Obs! gäller draget) 
Anmälan är bindande. Efteranmälan kan tas emot, men endast i då befintliga klasser  
och mot en extra avgift av 100 kr.
OBS! Anmälan skall ske även till A- och B-tester i förväg. Ett A-test per hund anmäles 
i förväg, flera test på samma hund kan man lägga till sedan. 

POSTGIRONUMMER: 23 83 54-5, SPHKs rasklubb för samojed.
ESDRAs regler, översatt till svenska gäller, men med samojeds viktregler. Förarlicens, 
grönt kort och medlemskap krävs för samtliga starter i tävlingen och på testerna. (eller 
motsvarande utländsk organisation för utländska deltagare), samt id-märkta hundar 
med chip – tatuering ej godkänt.

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska medtagas till 
dragtävlingen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

Ni som har vandringspriserna till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa.. 
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Ordförande
Sofia Christensen, 054-87 40 90

ordforande@gronlandshund.sphk.se

Sekreterare
Harriet Svensson, 0670-300 84

sekreterare@gronlandshund.sphk.se

Ledamot
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29

michael.sn@telia.com

Ledamot
Evert Larsson, 070-310 95 41

evert@temla.com 

Ledamot
Malin Aspaas, 076-84 77 682

malinaspaas@nordicsleddogs.se 

Kassör (ej ledamot)
Annica Johansson, 0613-130 47 

annica.johansson@naturbruk.net

Suppleant
Monica Hjelm, 0152-183 85 

irkes@telia.com

Suppleant
Marie Lillé, 0457-105 14

amkida@telia.com

 www.gronlandshund.sphk.se

Ordförandet har ordet…
Nu har alla troligen återgått till jobbet efter semes-
tern och här i Värmland har det varit den regnigaste 
sommar jag kan minnas. Jag har fått tömma vatten 
ur blomkrukorna ute istället för att vattna blom-
morna. Hoppas bara nederbörden som vi har fått 
blir lika mycket i form av snö i vinter.

Nu börjar ju höstträningen för många och vi har 
ju vår uppstart i form av den årliga höstträffen som 
vi i år har en officiell utställning i samband med. 
Den har redan varit när ni läser detta och det är bara 
att hoppas allt gått bra eftersom vi har ett rekord-
deltagande med ca. 50 anmälda hundar och många 
nya deltagare från Norge. Om allt går i lås har det 
varit en trevlig föreläsning av Nils-Arne Törnlöv, 
som även är domare för utställningen. På lördagen 
har det varit möjligheter att köra hundarna på 
Grönklitt underbara naturområde med grillning 
och fika på ett utvalt ställe. Vi hoppas att vi ska få 
ihop en bra artikel till nästa Polarhunden om detta evenemang.

Vi vill påminna om att så många som möjligt försöker röntga sina hundar, oavsett 
om de ska gå i avel eller inte, så vi vet hur frisk vår ras är. Statistiken ser inte bra ut 
alls som det ser ut nu, troligen mest för att så få hundar är röntgade överhuvudtaget.

Vårt nya raskompendium är klart och ska snart tryckas. Det ska vara en domar-
konferens i mars 2010 som vi ska presentera detta på. Det gäller att vi kan visa vår 
ras så fler upptäcker hur underbar den är.

Förbered hundarna nu för en härlig vinter så kanske vi ses i spåret.

// Sofia Christensen

10-årsjubileum! 

Vi söker funktionärer!

Är du nyfiken på Polardistans? Har du tänkt tävla själv, men vill gärna veta mer 
först? Tycker du om varierande väder, kyla, värme och en stor gemenskap och 
framförallt polarhundar? Då tycker vi att du ska ta chansen att hjälpa till som 
funktionär på Polardistans under vecka 10, 2010, i Särna!

Att vara funktionär kan innebära allt från att hjälpa till med frukost för de 
tävlande på tävlingsdagen, vara handräckning vid starten, hjälpa veterinären 
vid veterinärbesiktningen eller vara ute på en checkpoint och lotsa trötta förare 
och hundar till en viloplats eller att stå vid en vägövergång.

Det kan innebära långa arbetspass, glada och nöjda tävlande men också trötta 
och besvikna sådana, vårvintersol, snöstorm och kanske månskensnätter, nya 
vänskapsband och många erfarenheter. En sak är säker, det är en vecka man 
inte glömmer!

För mer information och anmälan gå in på vår hemsida www.polardistans.com 
eller kontakta tävlingsledarna:
Anders Hörnlund, tfn: 0501-19954, e-post: vanervind@gmail.com
Ulla Lindroth Andersson, tfn: 0171-57969, e-post: kaptenU@telia.com 

 
 

10-årsjubileum!  
 

SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 8 -12 MARS 2010 ( v 10) 
 

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar Det är en unik tävling dels för att den 
enbart är för renrasiga polarhundar och dels för att de tävlande från start har med sig all utrustning 
inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns 
ingen depå. Nytt för i år är att det på checkpoints kommer att finnas ett område där förare och handlers 
kan umgås. 
 
Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området Särna, 
Lofsdalen, Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 12 
mars kl 12.00.  
 

Distanser och klasser:  Betalning 
 senast 

Startavgifter 
160 KM 300 KM 160 km  300 km 
Pulka 1-4 hundar Pulka 1-4 hundar 2009-12-31 2 500 sek 3 500 sek 
Slädhund B, 6-8 hundar 
(4 hundar i mål)  

Slädhund B, 6 hundar 
(4 hundar i mål)  

2010-03-01 3 500 sek 4 500 sek 

Slädhund C, 6-8 hundar 
(4 hundar i mål) 

Slädhund B, 8-12 hundar 
(6 hundar i mål) 

   

  Slädhund C, 8-12 hundar 
(6 hundar i mål) 

   

 
Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, startfrukost, lunch och bankett fredagen 12/3. 
Kartor kommer att kunna köpas på plats (se hemsidan). 
 
Startavgift sätts in på: 
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg 
IBAN NO: SE5880000836839843366932 
Anmälningsblankett hittar du på vår hemsida, www.polardistans.com. 
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Om du har problem med betalning 
eller anmälan, skicka ett mail till camillaohrn@yahoo.com eller 2luba@telia.com . 
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att inställa tävlingen vid för få anmälda deltagare.  
Mer information om regler, utrustning mm finns på hemsidan.  
 
Det går även bra att kontakta tävlingsledarna: 
Anders Hörnlund, tfn: 0501-19954, e-post: vanervind@gmail.com 
Ulla Lindroth Andersson, tfn: 0171-57969, e-post: kaptenU@telia.com  
 
 

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS 
Den naturliga utmaningen 

Great Tundrans Ajesha ”Isa” som 
har lagt sig på alla våra kuddar i 
soffan.

Foto: Malin Hedlund

Bruno Gajo, 12 år gammal.
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”Jeg kalles Bruno nå om dagen, men i min 
ungdom het jeg Gajo, (grønlandsk for brun 
hund) og her er litt av min historie: Jeg ble 
født i Illulissat i Grønland en gang sånn ca 
i 1997/98. Startet mitt liv som kosebamse 
hos en dansk barnefamilie som bodde på 
Grønland i en periode av deres liv. Så i 
starten ble det mye kos og klapp. Da min 
første familie måtte forlate Grønland ble 
jeg omplassert til en ny dansk familie, også 
med barn. De var der for en periode på 3 
år. Og hos dem hadde jeg ett godt liv som 
familie- og kjørehund helt til også denne 
familien forlot Grønland med nesen vent 
i mot Danmark. Deretter var det enda en 
danske som tok vare på meg for en periode 
mens jeg så meg om etter ny eier. Vinteren 
2002 traff jeg Katinka Mossin som lette 
etter hunder til en 2 måneders ekspedisjon 

i Diskobukta. Og av henne ble jeg plukket 
ut for å bli med på turen. Etterhvert endte 
jeg opp som lederhund på det ene spannet. 
Der overrasket jeg henne med mitt lette, 
uanstrengte, raske trav til tross for min 
lille, kompakte fasong .... 

Etter turen i Diskobukta var avsluttet, 
dro jeg direkte til Ellesmere Island i Cana- 
da for å være med på en ny ekspedisjon. 
Denne gangen var det fire norske menn 
som skulle prøve å følge i Astrups fotspor. 
Dette ble en hard tur med mye kulde og  
slit. Denne ekspedisjonen tok en brå 
slutt etter en drøy måneds tid. Deretter 
tok jeg turen til Tyskland sammen med 
tre andre av mine venner i fra de to 
siste ekspedisjonene; Svarta, Vaks og 
Hvit Tilluusaq. Her fikk vi bo hos noen 

Der finnes mange flotte veteraner der 
ute blandt grønlandshundene som har 

hatt betydning for rasen på en el annen 
måte. Mange som er gamle, men som 

også har en spennende historie å fortelle 
om deres liv fra de var valp av.

bekjente av Katinka i påvente av at 
rabiesvaksinen vår ble gyldig for videre 
transport til Norge. Høsten 2002 flyttet 
jeg så hjem til Katinka i Norge. Og her 
møtte jeg to søte damer, Ariel og Xtra. ;-) 
Xtra og jeg fikk 2 flotte valpeflokker, på 
først 5 og deretter 8 stykker. Fikk også 
en flott valpeflokk på 8 til sammen med 
Ariel. Valpene mine har fått fine liv rund 

om i verden! To stykker flyttet tilbake 
til Canada. Ellers har jeg barn både i 
Tyskland, Sveits,  Finland, Sverige og 
selvsagt også noen her i Norge.

Men eventyrlysten lokket enda, så i 2006- 
2007 dro jeg på min siste   ekspedisjon. 
Denne gangen tok jeg turen Norge på 
langs, sammen med min gode venninne 
Qoffert og to gutter som jeg vet har 
skrevet om turen vår her i bladet tidligere. 
Måtte desverre på slutten av denne turen 
innrømme at jeg begynte å bli litt eldre så 
gutta måtta ta kløven min litt av og til. 
Etter hjemkomsten tilbake til Katinka har 
jeg slått meg til ro. Det blir stort sett bare 
kortere turer i området rundt omkring her 
hos oss eller så ligger jeg og koser meg i 
løpegården sammen med en av døtrene 
mine eller min gamle flamme Xtra ...”

Tove Robertsen (men god hjelp av 
Katinka Mossin;0))

Bruno och Qoffert efter Norge på langs-turen
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Jag heter Louis Liljedahl och har varit medlem i SPHK 
sedan 1980 och var sekreterare för Södra distriktet en följd 
av år på 90-talet. Mina intressen omfattar, förutom hundar 
och naturen, naturvetenskap med speciell förkärlek för 
evolutionen, antikens historia, motionsidrott, musik samt 
att göra mina egna hemsidor.

Jag är utbildad paleontolog från Lund men försörjer mig 
numera som gymnasielärare i ett litet samhälle i Norrlands 
inland. Vi bor långt in i skogen och startar slädspannen 4 
meter från ytterdörren. För närvarande har vi sex vuxna 
hundar av rasen alaskan malamute.

Min uppgift med Polarhunden är att språkgranska innehållet, och på grund av 
min yrkesskada är jag extra känslig för det numera mycket vanligt förekommande 
särskrivningssyndromet. 

I morgon skall jag köpa en ny rak apparat (för det lär väl bli svårt att hitta en böjd). 

Höst
det hundlösa folket anpassar sig i sina normala ar-
betsrutiner. Vi som hundägare är mer eller mindre 
alltid bundna beroende på antalet hundar vi har. 
Under höst och vinter tränar vi hundar, på somma-
ren bygger och renoverar vi hundgårdar för att sen 
återigen börja träna när löven gulnar. Vi tycker att 
det är en stor förmån att ha någon som kan se till 
hundarna om än bara två dygn. Det är skönt med 
lite andrum. 
  Under sommaren har vi i styrelsen satt ihop en  
enkät som vi vill att ni som medlemmar ska svara  
på. Enkäten finns på rasklubbens hemsida. Frågorna 
i enkäten ligger till grund för vad ni som medlemmar 
vill att vi inom rasklubben bör jobba med i framtiden.  
Det är viktigt att komma ihåg att det är medlem-
marna som utgör rasklubben och inte styrelsen. 
  Helgen den 8 och 9 augusti reste vi upp till Raftälven 
och kennel Vargevass som firade 40 år. Här deltog vi 
tillsammans med norrmän, danskar och svenskar på 
flera seminarier om siberian huskyns historia och ut-
veckling i Skandinavien. På kvällen samlades vi runt 
ett bål och pratade fram på småtimmarna. Söndagens 
seminarium handlade om hundens exteriör, vinklar 
och rörelser där vi tittade på olika typer av en och 
samma ras. Faktum är att när man börjar titta på 
ytterligheter åt båda håll, så är det tveksamt om det 
verkligen är siberian husky det handlar om. Detta är 

ett stort problem för framtiden. Vi har ett stort ansvar mot rasen och det ansvaret är 
ganska enkelt. Det handlar om medveten avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt 
och exteriört fullgoda hundar. Frågan är hur vi vill att rasen ska se ut om femtio år.

Vår siberian husky-tik Qashiwas Born Free ”Frida”..

Ägare och foto: Annika Nilsson

T.h.: Chiliway’s Diablo, ägare familjen Stenevad i 
Kangos.      Ägare och foto: Familjen Stenevad

Ovan: Mackinaw Belle Star (Smilla) tar sitt första 
CERT och BIR i Piteå, juli 2009.
 Ägare och uppfödare: Louis Liljedahl. 

Foto: Evy Liljedahl

Ordförande 
Anders Hörnlund, 0501 - 19954

Torsö Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
ordforande.sh@sphk.se 

Vice ordförande 
Johnny Skye, 0225-411 21

Djusa 7, 776 96  Dala-Husby 
per.skye@telia.com

Sekreterare 
Anna Kårvik

sekreterare.sh@sphk.se

Kassör, samt info slädprov 
Fredrik Filander, 0680-211 60

Klarinsv. 11, 84292 Sveg
fredrik.filander@telia.com

Ledamot 
Malin Sundin, 070-63 98 536

Näset 2, 794 92 Orsa

Suppleanter 
Börje Jansson 

Marlene Karlsson

Valphänvisning 
Ann Wessman, Smess, 0651-220 87 

Ed Blixtgatan 11, 820 42 Korskrogen, 
annwessman@telia.com

Avelsrådet 
Lisbet Lind, 090-508 80

Granvägen 5, 918 32 Sävar 
lisbet.lind@edbio.umu.se

Jens Lindberget , 0251-109 37
Dalgatan 13, 796 31  Älvdalen 

racerhund@hotmail.com

http://www.siberianhusky.se
POSTGIRO 38 70 52-4
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Under fredagen droppade folk in, satte 
upp tält mellan regnskurar och skyfall, 
fixade med hundar och allt annat pyssel 
som ska till när man anländer till träff. 
Som vanligt lät hundarna rätt mycket 
i början, men när alla kommit på plats 
framför elden vid slogboden så lugnade 
det sig en del. Det blev en trevlig kväll 
med diverse goda drycker och medhavda 
tillbehör. Till slut, inpå småtimmarna, gav 
den siste upp och kröp in i sitt tält.

Lördag morgon stod hundkörning på 
schemat, och det blev ekipage både med 
cykel, trehjulingar och fyrhjuling. Några 
missade att ta med sig kartan som delats 

ut på fredagskvällen, så dom tog sig en 
extra slinga in på en mindre väg... Väl 
samlade efter halva turen vid en sjö, lät vi 
hundarna vila en stund innan vi fortsatte. 
Nu började solen värma alltmer och det 
märktes lite grann på hundarna, men det 
blev en fin tur i lagom kuperad terräng. 
Några valde att inte köra alls, utan 
promenerade med hundarna efter de fina 
skogsvägarna.

Under dagen och eftermiddagen vilade 
både människor och hundar, under den 
nu klarblåa himlen. Solen tog, och det 
glödde i kinderna på kvällen. De som inte 
gått den konstiga tipspromenaden passade 

på att göra det. Den var väl ca. 50 meter 
lång, och bestod av frågor som Vem är 
mest storkäftad, Vem har längst eller Vem 
har tungan rätt i mun, vilket skapade 
huvudbry hos en del. Efter en god middag 
bestående av en salig röra av kõlbött´n, 
kõlbulla och något däremellan, så började 
vi ta reda på svaren på tipspromenaden 
under skratt och stoj. Ja, en del skrattade 
så tårarna rann… Efter ytterligare en 
trevlig kväll, dock lite mera lugn och inte 
lika intensiva hunddiskussioner, så var det 
åter dags för lite sömn.

Söndagsmorgonen var kylig och fuktig, 
och inte så lite önskade jag att jag valt 
vintersovsäcken i stället för min gamla 
sommarsovsäck som nog egentligen gjort 
sitt vid det här laget. Tittade ut ur tältet 
kring halv sju och såg dimmorna dansa 
över sjön och solen som speglade sig i 
vattnet. Helt underbart med andra ord!

Efter att snabbt fått något i magen på 
både hundar och oss själva, blev det åter 
en tur samma runda som på lördagen. Det 
var så pass kallt att fingrarna stelnade om 
styret i början. Men det var så vackert att 
köra tidigt när solen stiger och dimmorna 
dansar från träd och över myrar! 

Efter en fin tur börjades det plockas 
ihop och städas, och folk droppade av. 
Förutom en, som blev ståendes med bilen 
och fick bogsera den till Mora. Släpet 
hämtades ner till Evertsberg, med hundar 
och allt, för vidare färd till Mora först 
på måndagen. Så vissa fick en extra lång 
träff. Men vad gör det när vi hade en så 
trevlig helg? Ett stort tack till er som var 
där och gjorde träffen till vad den blev! Så 
missade du årets upplaga, kom till nästa 
år! Vi hade jättetrevligt, och ju fler vi är 
tillsammans... 

//Ulrika

Helgen den 21-23 augusti var det dags 
för Kick-Off utanför Evertsberg. Vi höll 
till vid en tjärn kallad Brynåstjärn, där det fanns 
både slogbod och utedass så att alla skulle överleva helgen. Vatten 
tog vi ur tjärnen, då det är en tjärn med glasklart vatten. 

Vem är mest lik Johanna

Vem har tungan rätt i mun

Vem är mest storkäftad
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Siberian huskyvalparna 
från Samospeed´s kennel 
älskar att busa.

Samojedvalpar från Sun Master´s kennel är söta som sockervadd.

Grönlandshundsvalpar från Svartisens kennel ser förundrat 
på mig och tänker säkert ”går den där att tugga lite på?”. 

Siberain huskyvalpen 
(i det lilla kortet) kommer 

från Fugitiv´s kennel

Alaskan malamutevalpar från Tämjantorpets kennel
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”Vi ska bara ha en samojed”, sa Annica 
och Nisse Uppström till varandra då de 
skaffade sig sin första hund. Det var 1983, 
nu över 25 år senare består familjen av 
åtta samojeder och 19 siberian huskys, 
så planen höll inte riktigt för de båda 
hundälskarna. För ett antal år sedan 
sålde de även huset i Uddevalla på Väst-
kusten för att bege sig mot ett kyligare 
och mer snösäkert Välje, ett par mil från 
Östersund. Där blev drömmen om de per-
fekta slädhundsförutsättningarna äntligen  
sann!

Om 48-åriga Annica Uppström ska be-
skriva sig själv med tre ord blir svaret 
rödhårig, envis och lättengagerad. Det 
sista kanske har bidragit till att hon har 
haft så många styrelseuppdrag inom ett 
flertal olika klubbar. 
– Tidigare genom åren har jag varit väldigt 
aktiv inom SPHK. Det började med sex 
år som kassör i SPHK Västra, följt av tio 
år som ordförande i SPHKs rasklubb för 
samojed. Numera är jag ordinarie ledamot 
i Svenska Kennel Klubbens centralstyrelse, 
och ordförande i SKKs Prov- och Täv-
lingskommitté, förklarar hon. 

”Kan kalla det skräckhistoria”
Annica berättar att de köpte sin första 
hund 1983 på Nisses initiativ. 
– Det var en ren slump att det blev av, 

och egentligen kan man kalla det lite av 
en skräckhistoria! Vi hade aldrig sett en 
samojed i verkligenheten och fick ett tips 
om att skaffa oss just en sådan. Vi såg en 
annons för samojedvalpar som Nisse fick 
mig att ringa på. Vi hamnade hos Elga 
Carlsson i Hedemora, där vi bokade en 
valp. När vi tänker tillbaka är det helt 
galet att vi gick och köpte en hundras som 
vi aldrig ens sett på riktigt hur den ser ut! 

Annica berättar att valpen inte riktigt såg 
ut så som hon hade föreställt sig. Den var 
större än hon någonsin kunde ana, och 
fick inte ens plats i den låda de hade med 
sig, något som Annica och Elga fortfa-
rande skrattar åt då de tänker tillbaka. 
– Tanken från början var att vi bara skulle 
ha en hund, men sedan blev det en till och 
sedan två till. Vi hade fyra hundar, parade 
två, behöll tre, fick sju totalt, och så hade 
vi tappat det vi sagt från början, hela vår 
livsstil förändrades, berättar Annica. 

Varför blev det siberian husky också?
– Nisse har velat ha siberian husky i säkert 
20 år nu. Han trodde att han skulle få en 
i 40-års present men det fick han inte… 
När vi sålde företaget i Uddevalla och 
flyttade hit för cirka sju år sedan var taj-
mingen bättre och vi skaffade våra första 
siberian huskies, sedan har det blivit några 
till efter det!

”Vi är ett team”
Både Annica och Nisse har kört drag med 
hundarna från början. De har tävlat båda 
två fast då Nisse enligt Annica har mer 
tävlingsdjävul i sig har han kört mer. 
– Men egentligen spelar det ingen roll 
vem av oss som står bakom släden, vi är 
ett team, som hjälps åt med allt, förklarar 
hon.  

Annica har en lång rad med tävlingar 
bakom sig, där hon vart med i alla möjliga 
discipliner och distanser. Bland annat har 
det blivit Nordic Open, Nordiska samo-
jedmästerskapet, KM, Fäbodraget, P-löpet 
i Norge (100 km), Röroslöpet (2x40 km), 
Hamra (2x30 km) och Polardistans (160 
km). Under många år vann hon tävlingar i 
både Sverige och Norge med samojederna. 
– Det är 25 samojeder och en siberian 
husky från vår kennel som blivit Svenska 
polarhundchampions, ytterligare tio har 
titeln PDP (godkänt polarhunddragprov). 
Dessutom har vi 13 stycken med titeln 
Norsk trekkehundchampions som inte är 
så lätt att få, så man kan väl summera att 
det gått bra på tävlingarna. Vi har långt 
ifrån ägt alla champions själva, så utan 
våra duktiga valpköpare hade antalet 
varit ett annat.

Har du någon favorithund och varför?
– Det är nästan omöjligt att svara på ef-
tersom alla våra hundar betyder mycket. 
Men bland våra samojeder som nu finns 
hos oss så är det omöjligt att inte nämna 
Khatanga, 13 år i december. 1999 var hon 
med på sin första tävling, och redan den 
säsongen fick hon flera polarhundprov 
och polarhundtest godkända. 2001var 
hon en självklar ledarhund när vi var på 
VM i Österrike och vann en silvermedalj. 
Naturligtvis ingick hon i spannet när Nisse 
vann EM i medeldistans 2004, och säg den 
tik som 9 år efter sin debut även ingår i 
brons-spannet på VM i Åsarna 2008… Jag 
brukar säga att den som har Khatanga i 
sin hunds stamtavla skall veta att hon är 
en helt enastående tik!

Under åren som gått har Annica samlat 
på sig många fina stunder med hundarna, 
men en händelse som verkligen blev ett 
minne för livet var 2001 när hon och 
Nisse begav sig till Österrike för att tävla 
på sprint-VM för polarhundar. De fick en 
silvermedalj med sig hem i bagaget och 
upplevelsen var enorm.
– Det var så stor skillnad mot tävlingarna i 
Sverige. Där var det flera tusen i publiken, 
banan gick som en serpentinväg uppför 

Medlemsprofilen möter
Annica Uppström – Lättengagerad och envis till tusen

”En tjej som varit med väldigt länge och som har mycket erfarenhet av hundar”, 
så löd Christer Afséers motivering i förra numret då han valde att skicka 
intervjufrågan vidare till Annica Uppström. Att Christer hade rätt kanske inte 
kommer som någon överraskning för de flesta. Men det alla kanske inte vet är att 
Annica och Nisse fick ett infall att köpa en hundras de aldrig sett i verkligheten, 
och att hon försov sig tre timmar mitt under pågående Polardistans...

Annica Uppström i full fart med samojederna under Nedre Norras KM i Lillholmsjö 2006.  
Foto: Ylwa Malmberg
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Medlemsannonser

ALASKAN MALAMUTE

där det stod folk överallt och hejade. Det 
var tajt, det fanns skotrar, journalister 
och kameror och folk med bjällror som 
lät överallt, helt enormt!   

Kan du berätta någon rolig hundhistoria 
som du varit med om?
– Det har onekligen blivit många händel-
ser genom åren, men jag väljer att nämna 
när jag körde Polardistans 160 för några 
år sedan. Då jag skulle slå läger för natten 
började det att droppa och jag bestämde 
jag mig för att slå upp tältet. Jag kröp 
in, ner i sovsäcken och somnade direkt. 
Sedan sov jag, lite för länge visade det sig 
då jag vaknade och insåg att jag skulle 
vart uppe och iväg tre timmar tidigare! Att 
försova sig mitt under pågående tävling är 
ju mindre bra, helt klart. Nisse retar mig 
fortfarande för detta, men vad ska jag 
säga, det var skönt att sova helt enkelt… 

”Det gäller att satsa”
Idag har Annica förmånen av att kunna 
arbeta med hundarna på heltid. Efter 
att de sålde företaget i Uddevalla är det 
arbetet med den egna kenneln som står 
högst på dagordningen. Flytten till Jämt-
land innebar också ett fantastiskt läge att 
kunna starta med spannen direkt från 
gårdsplanen, både sommar och vinter. 
Det är stor skillnad från när de bodde i 
tätbebyggt område i Uddevalla.  
– Vi bodde nästan 20 år i Uddevalla och 
slet fruktansvärt mycket för att få tillräck-
ligt med kvalitetsträning för våra hundar. 
När vi kom hem från jobbet vid 19-tiden 
lastade vi in alla hundarna i bilen och for 
iväg cirka tio km för att kunna få ihop 
till en träningsrunda på nio km. Detta 
gjorde vi fyra dagar i veckan, bortsett från 
vissa helger då vi åkte 80 km enkel resa 
för att kunna träna lite längre distanser. 

Det blev mycket lastande med blöta och 
leriga samojeder i boxarna efter tränings-
rundorna, men tycker man att något är 
roligt finns det inga hinder.
När det gäller att ge tips till nybörjare 
inom draghundsporten nämner Annica 
just deras egen resa som ett bra exempel. 
Hon menar att vill man något tillräckligt 
mycket är det bara att satsa. Om man har 
tävling som målsättning måste man träna 
för det, men det är vardagen som är det 
viktigaste, så se till att ha kul, tipsar An-
nica också om.

Christer Afséer undrade i förra numret 
vad du gör med hundarna idag?
– Ja du, Christer. Detta var nog första 
säsongen på över 20 år som vare sig 
Nisse eller jag stått på startlinjen med våra 
samojeder, så visst kan man undra vad jag 
håller på med… Denna sommar har vi 
haft tre valpkullar med siberian huskies så 
det har varit en intensiv och mycket rolig 
sommar. För övrigt så är jag i allra högsta 
grad engagerad i Nisses långdistanskör-
ning med allt vad det innebär. Jag tränar 
samojederna som vi alltid har gjort, och 
denna vinter kommer jag att ha några 
siberian husky-valpar att köra in, så det 
finns att göra!

Vem vill du att vi ska intervjua nästa gång 
och vad är din personliga fråga till denna? 
- Michael Schmidt-Nägel, nu ledamot 
i SPHKs rasklubb för grönlandshund. 
Det var länge sedan jag träffade honom. 
Han är en av de modiga människor som 
har lämnat sitt hemland för att kunna 
förverkliga sin dröm att leva på en plats 
med goda snötillgångar tillsammans med 
sina polarhundar. Fråga honom om det 
har blivit som han har tänkt sig!

Av Josefin Andersson

9 valpar födda 9. augusti -  6 hanar och 
3 tikar - alla grå/vita - efter: Night Trail  
Xciting Emotions/Wixen - S50797/2006  
och Trap Line Buffalo Bill - NO8740/99. 
Båda föräldrar  har  HD:A, ED:0 
och ögon utan anmärkningar. Båda 
föräldrar har visat bra arbetsvilja och 
arbetsmoral; båda har flera godkända 
dragprov. Buffalo har flera utställnings 
meriter, Wixen har endast ställts et par 
gångar på utställningar, men har CK 
från utställning. Båda är trevliga och 
sociale hundar. Leveransklara vecka 41. 

Kull 2: Vecka 39 förväntas valpar efter: 
Black Lotus Double X’s Trademark/
Tracy - S58386/2006 och Wille/Atlaz - 
S66514/2004. Båda föräldrar har HD:A, 
ED:0 och ögon utan anmärkningar. 
Båda föräldrar har visat bra arbetsvilja 
och arbetsmoral; båda har flera godkända 
dragprov. Tracy är SUCH och Atlaz 
är S(polar)CH. Valpar förväntas 
leveransklara vecka 47.
För mer information: www.nighttrail.
com eller kontakta oss på nighttrail@
nighttrail.com eller telefon : 0647-10460 
- alternativt: 073-063 8099, Kennel Night 
Trail - Karina Andreasen och Rasmus 
Helbo

8 valpar (5 tikar och 3 hanar) födda 15 
augusti 
Efter: SUCH Järnviljan´s Ki S60627/2004 
Godkänt Polarhundsprov 1, Godkänt 
polarhundstest D, HD A * ED u.a. * 

Ögon u.a. 9/10-2006 och 27/10-2008     
NUCH Najanin’s Magic Steppin’ Wolf 
NO22855/2005, HD A * Ögon u.a 1/9-2008
Åsa och Christer Alexandersson
www.jarnviljans.se
christer.alex@telia.com
Tfn: 0322-62 49 32 Mob: 0709- 81 79 38

Alaskan malamute valpar väntas v36
Hane: Beaver Creek MK C’Inuk, HD A, 
ögonlyst fri maj-09. Utställd 1 gång med 
BIR och grupp 4. Går som ledarhund i ett 
6-spann. Tik: Polar Trax Twilight Dark 
Shadow, HD B, ögonlyst fri, SuCH och 
godkänt polarhundsprov 1
För mer info www.polartrax.net 
polartrax@spray.se
Lena Svensson 011-330 443

Malamutevalpar säljes: 
Efter Nordens högst meriterade malamu- 
ter på lång- och mellandistans för renrasiga 
polarhundar. Valparna förväntas bli väldigt 
bra brukshundar med trevligt temperament 
och bra utseende. Föräldrarna är HD-
röntgade och ögonlysta med OK resultat. 
Som köpare önskas friluftsmänniskor / 
draghundsmänniskor som vill vara aktiva 
med sina hundar. 
För mer information kontakta Kristin 
Esseth eller Christer Afséer / kennel Noatak, 
tel: 0280-83056,  Mob: 070-3283056 
Mail: esseth-afseer@telia.com      Hemsida: 
www.vildmarksupplevelse.se
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Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,  
mobil: 070/6670002

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia Karacs

Medlemsannonser  fler annonser på sid. 5

SIBERIAN HUSKY

Grönlandshundsvalp, hane född 
090812. Efter Gina och Varggyllens 
Röder. Trevliga, dragvilliga och 
meriterade föräldrar med A på höfterna. 
Ring Harriet Svensson 0703538963

GRÖNLANDSHUNDAR

Kennel Fugitive’s har en hanevalp kvar i 
kullen att sälja, mellan Fugitive’s Myran 
och Steam Streamers Nasse, född 27 juli 
2009. Mycket välmeriterade hundar.
För mer info: www.fugitives.se, titta un-
der kullar. 
Mail: jenkismed@hotmail.com
Telefon: 0640-122 62, 070-290 71 20

Kennel Working Husky
Nu har vi bara 3 Siberian Husky valpar 
kvar till salu.
2 hanar + 1 tik, födda 2009-06-19
Moder: Working Husky Maja  Reg nr: 
S39437/2005 
Fader: Stareek´s Jocke  Reg nr: 
S13821/2007 
Bra och HÅRT arbetande föräldrar, väl 
beprövade.
Denna kombination har gett en otroligt 
jämn kull som det ser ut idag. 
Samma färg, väldigt jämn storlek osv. 
Kontaktsökande valpar som är väldigt 
mjuka i sättet.
För mer info: 
Mail: info@jokkmokkguiderna.com 
Tf: 0971-122 20 
Mobil: Matti 070-684 22 20, Stina 070-
684 22 84

Siberian Husky valpar till salu
1. hane + 1. hona.  Födda den 19 Aug. 
-09.  8 veckor den 14 Okt.-09.
Mor: Zoraya, Far: Eskipottrail´s  Zack
För mer info ring Melker Hasselblad  
063382666.

till salu:
Aslakkgårdens Virvel-Vind S39080/2001
Aslakkgårdens Is-Björn S39079/2001
Kaise Husky´s Muchetta S55413/2008
Kaise Husky´s Grialetsch S55409/2008
alla fyra är arbetande hundar och säljes 
endast till aktiva hem.
ring eller maila vid intresse: 0730854050 
kaisehusky@gmail.com
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se
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SPORT- OCH ARBETANDE HUNDAR:
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DERAS PRESTATION

ENERGY 4300 och ENERGY 4800 hjälper dig i 
arbetet med att höja hundens uthållighet och dess 
generella prestationsförmåga.

Vill du veta mer om kost för din hund – besök 
din zoobutik eller gå in på www.royalcanin.se

Ge din hund förutsättningar att uppnå full potential!

Flexibilitet i
utfodringen

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.

Tillsammans med genetisk selektion, utbildning och träning är näringsanpassad kost en 
av de nyckelfaktorer som påverkar prestationsförmågan hos sport- och arbetande hundar. 
Den senaste forskningen visar på att skräddarsydd kost inte kan baseras på enbart en 
aktivitet: andra parametrar som arbetets intensitet och tidsperioden under vilken akti- 
viteten utförs, klimatet och hundens hälsa måste övervägas vid utfodringen av energi 
– anpassad kost livet igenom.

Foto: Nina Plesner
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Se hela vårt program på www.hilleberg.com, där även vår 
Tälthandbok kan beställas utan kostnad.

Vi gör våra tält för varje äventyr...
Oavsett va d det gä ller!
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