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POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande 
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information 
om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet. 
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året. 
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige 
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.
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bifogas. Alla bilder skall vara märkta med namn och adress samt medsänd ett färdigfrankerat returkuvert.

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2009:
 Nummer 1:  Manusstopp 5 feb. Utkommer v. 11
 Nummer 2:  Manusstopp 28 apr. Utkommer v. 19
 Nummer 3:  Manusstopp 28 maj Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 20 aug. Utkommer v. 30
 Nummer 5:  Manusstopp 5 nov. Utkommer v. 51

Baksida och Helår (5 nr) Ett nummer 
insidor av omslag i färg 8 000 kr 1 760 kr 
1/1 sida, s/v 7 500 kr 1 650 kr 
1/2 sida, s/v 4 000 kr 900 kr 
1/4 sida, s/v 2 500 kr 550 kr 
Kennelannons, s/v    350 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)



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

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

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

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

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Johanna Adolfsson Tel: 070-228 09 26
Nedre Norra:  Caroline Hoffman Jönsson  Tel: 0671-201 19
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-330 20
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson Tel: 0522-66 32 12

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-104 60, 073-063 80 99 
Grönlandshund: Sofia Christensen ordforande@gronlandshund.sphk.se
 Tel: 054-87 40 90 
Samojed: Anneli Jönsson kennel@deejasome.com
 Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv 
 Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16 
Siberian Husky: Anders Hörnlund 
 Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
 Tel: 0501-199 54

Tävlingsekreterare: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
 Åsen 205, 830 70 Hammerdal
 Tel: 0644-103 35
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Alaskan malamutevalp, 7 veckor, kol-
lar läget                  Foto: Malin Aspaas

Extra stort julnummer!

Ni håller just nu årets sista Polarhunden i er hand, 
och det blev ett extra välfyllt nummer. Då vi fått 
in så otroligt mycket material utifrån valde vi helt 
enkelt att utöka tidningen med 16 sidor, och trots 
det blev det ändå tajt! Kul att se många engagera 
sig och skickar in egna artiklar, framför allt då 
arbetet med våra nya medlemsprofiler tar ganska 
mycket tid för oss. Därför vill vi nu tacka alla 
som bidraget med intressant material till ett extra 
tjockt julnummer!
Själv hade jag (Josefin) tänkt skriva en liten artikel 
om Mälardalens helg i Arboga med utställning 
och vagnsrace, men det fick tyvärr inte plats. 
Därför vill jag här passa på att bara nämna träffen 
och tacka Mälardalen för en fint arrangerad helg! 
Vi brukar vara ganska snabba på att kritisera Mä-
lardalen då ett arrangemang inte riktigt går som 
det är tänkt, och vi kan därför vara lika snabba på 
att ge dem lite beröm då de bjuder på motsatsen!

Vi vill också påminna alla om att ALLT mate-
rial till tidningen ska skickas till polarhunden@
glocalnet.net, och alltså inte till Mias privata 
mailadress. 
Ha nu en riktigt skön vinter med era hundar och 
så ses och hörs vi igen 2010!
 God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

// Josefin & Mia

Omslagsfoto: Tämjantorpets Heaven Hill och 
Tämjantorpets Famous Grouse vid Hemfjäll-
stangenområdet, Sälenfjällen mars 2009.                                        

Foto: Johan Blomfeldt 



LEDAR
      SKALLET
Hej!

Jag hoppas att ni alla har haft bra träningsförhållanden under hösten och att ni och 
era hundar börjar närma er god tävlingsform. Det krävs mycket av både hundar och 
människor en höst som denna, för visst har det väl varit osedvanligt blött, disigt och 
regnigt. Ändå är det alltid så att det är hårt arbete och envishet som ger resultat. Vi 
har alla olika mål för träningen, och det spelar egentligen inte så stor roll vad målet 
är. För en del kan det vara VM i Oberwiesenthal, för andra kan det vara Polardistans, 
Polarhundmästerskapet, ett klubbmästerskap eller ett rasmästerskap. För andra kan 
målet vara att bara komma ut med hundarna och se hur de njuter av att arbeta framför 
släden eller pulkan. Kom ihåg att det allra viktigaste alltid är att vi och våra fyrbenta 
vänner har roligt tillsammans och utvecklar varandra. Tillsammans med hundarna är 
vi ett lag, och det är alltid laget som räknas.

Styrelsemöte
Lördagen den 14:e november träffades SPHK’s styrelse i Svartnäs i Dalarna och som 
vanligt så hade vi en fullmatad dagordning att ta oss igenom. Här kommer de viktigaste 
punkterna som styrelsen fattade beslut om.

•	 Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för fullbetalande 
medlem höjs med 50 kronor. Orsaken är att vi under 2009 kommer att få en 
förlust på den nivå som budgeterades, och vi kan inte medverka till ytterli-
gare förluster i verksamheten. Styrelsen har också fattat beslut om att avsätta 
20 000 kronor till ungdomsverksamheten under 2010. Det är en viktig sats-
ning. Ungdomarna är klubbens framtid.

•	 Styrelsen beslutade att till rasklubbarna utbetala 5 250 kronor ur aktivitets-
fonden för att stötta rasklubbarnas satsning på en gemensam rasmonter i 
samband med ”Stora Stockholm”.

•	 Ninni Hjortwall rapporterade från WSA’s årsmöte. Ett arbete med att sam-
manföra de olika draghundorganisationerna i Europa och världen pågår. 
Målet är en gemensam organisation och gemensamma mästerskap. Tanken 
är att WSA ska representera de renrasiga Polarhundarna i den nya organi-
sationen. Världsmästerskapet 2010 är förlagt till Oberwiesenthal i Sachsen 
intill den tjeckiska gränsen. Allt tyder på att det blir ett fantastiskt VM i en 
fantastisk miljö.

•	 Styrelsen fattade beslut om meriteringsregler för perioden 2012-2016, som 
ska föreläggas SKK för fastställelse. Det har varit ett omfattande arbete att 
komma så här långt. Vi vill rikta ett stort tack till rasklubbarna som har lagt 
ner ett enormt arbete på att genomföra arbetet. Den slutliga produkten är, 
som alltid när flera intressenter är inblandade, en kompromiss. Det innebär 
att ingen är helt nöjd, men förhoppningsvis är alla relativt nöjda och det är 
en bra produkt för helheten.

•	 Styrelsen fattade beslut om vad som ska gälla utformnings- och innehållsmäs-
sigt för SPHK’s hemsidor. Arbetet kommer att inledas med att tre-fyra hemsidor 
ställs om till det nya konceptet. Förhoppningsvis kommer vi under 2010 att 
kunna få in alla våra 11 hemsidor i det gemensamma konceptet.

•	 Arbetet med SPHK’s exteriördomarkonferens fortgår enligt plan. Konferensen 
äger rum den 26-28/3 i Trängslet i Älvdalen.

•	 Vi fattade beslut om att inleda arbetet med en gemensam tävlingskalender. 
Målsättningen är att minska antalet kollisioner och att ge alla en bättre fram-
förhållning i säsongsplaneringen.

•	 Beslut fattades om att stambokföringsavgift m.m. ska ingå i anmälningsav-
giften vid alla meriteringstillfällen och att licens samt grönt kort är ett krav 
för att delta i SPHK’s tävlingar och meriteringstillfällen.

•	 Styrelsen gav uttryck för en positiv inställning till att distrikten, som är med-
lemmar i SDSF, öppnar sina tävlingar och inför A-klass. Undantag är Polar-
hundmästerskapet och Polardistans som är tävlingar och meriteringstillfällen 
som är förbehållna de fyra polara raserna. Samma undantag gäller naturligtvis 
för rasklubbarnas mästerskap och meriteringstillfällen. Den här åtgärden ger 
förutsättningar för bättre ekonomi i våra arrangemang.

Styrelsen noterar att det riktas kritik mot en del arrangörer för höjda startavgifter. 
För SPHK är det nödvändigt att organisationens arrangemang inte ger stora förluster. 
Kraven på arrangörerna ökar hela tiden, samtidigt som kostnaderna också ökar. Då 
måste vi se till att intäkterna följer med och det innebär att startavgifterna måste höjas.  
Naturligtvis söker vi också andra intäktskällor, men det är inte enkelt, i dessa tider, 
att hitta sponsorer som vill satsa sina pengar på ett gäng entusiaster med draghundar.

Till sist….

Vill jag önska er alla och era familjer en riktigt 

Ha det!
Per Agefeldt, ordf.
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Maria Bergman/Vistträsk, Ida Andersson/Kiruna, Mattias Hammarström/Kiruna, 
Emmeli Wikström/Boden

Nedre Norra
Caroline Eriksson/Stugun, Karin Olsson/Sundsvall, Jan-Olof Högström/Sundsvall 

GävleDala
Linus Hildingsson/Hudiksvall, Hanna Kustus/Våmhus, Marijn Kraaij/Mora, 
Tommy Svahn/Ljusdal, Elinor Larsson/Skattungbyn, Liselotte Hollsten/Gävle, 
Joakim Sjöblom/Falun, Jenny Nyman/Enånger

Mälardalen
Marianne Hemier/Grödinge, Jimmy Kyrk/Märsta, Gabriella Nordgren/Lidingö, 
Pia Bengtsson/Ekerö, Jean Pierre Harzdorf/Saltsjöbaden, Kåre Sandberg/Nykvarn, 
Jan Wahlberg/Norrtälje, Anna-Karin Ramhanie/Kungsör, Jannica Kitsanen/Tumba, 
Britta Agardh/Järna

Västra
Eva Carina Skog/Hällefors, Tobias Eliasson/Nösund, Sara Nilsson/Nösund, Johan 
Wahlgren/Kållekärr, Anna Wahlgren/Kållekärr, Sofia Wahlgren/Kållekärr, Martin 
Dahllöf/Göteborg, Oskar Wahlgren/Kållekärr, Johanna Ternander/Fritsla, Fredrik 
Bäck/Fritsla, Kjerstin Persson/Göteborg, Magdalena Wahlgren/Kållekärr, Susanne 
Jonsson/Forshaga, Marie Bergmark/Stenkullen, Emma Stenberg/Västra Frölunda

Södra
Pirjo Inkinen/Älmhult, Jonas Nilsson/Skurup, Emma Nilsson/Skurup, Suzanne 
Kalthoff/Limhamn, My Andersson/Lomma, Jeanette Hullstrand/Bjuv, Per Svensson/
Limhamn, Magnus Andersson/Tomelilla, Emily Backman/Lund, Charlotta Dirland/
Höör, Ann Charlotte Björn/Norrköping, Cecilia Fuchs/Trelleborg

God Jul & ett Gott Nytt hundår önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Information från tävlingssekreteraren

Snart är det äntligen dags för snötävlingarna igen. Några saker att tänka på för Er 
som tänker starta på eller anordna meriterande tävling i vinter:

Tävlande
	Läs igenom meriteringsreglerna för din ras. -De finns på www.sphk.se 
	Har Ni rasspecifika frågor - Kontakta i första hand rasklubben.
	Observera att det i år är en ny meriteringsblankett. Det är den enda blankett som 

godkänns. Blanketten finns på www.sphk.se eller kontakta mig. 
	Fyll gärna i hundarnas uppgifter på blanketten redan på datorn och skriv ut ett antal 

ex, sedan är det bara att skriva i aktuell tävlingsuppgifter för hand. 
	Om Ni ställer av en hund efter första tävlingsdagen måste Ni meddela 

tävlingsledningen vilken hund som är avställd. Helst skriftligen. Om detta inte görs 
så kan det generera i en varning. 

Tänk på att det skall vara roligt att tävla - meritering är bara en bonus. Behandla 
både hundar och medtävlare på ett bra sätt. - och glöm inte arrangörerna! Det är tack 
vare dem som vi överhuvudtaget får möjligheten att komma ut och tävla och träffa 
likasinnade… 

Arrangör
	Säkerställ att tävlingsorganisationen är medveten om att det förekommer meriteringar 

under tävlingen och att eventuella specialregler efterlevs. (vikt, ålder)
	Påminn i PM:et om att förarna ska lämna in ifylld meriteringsblankett till 

sekretariatet. Om utländska spann förväntas deltaga tillse att dessa informeras om 
att de måste lämna in blankett samt kopia på FCI-godkänd stamtavla. För att få 
starta i B- och C-klass så måste renrasigheten bevisas. 

	Utse en ansvarig för blanketthanteringen och en ansvarig för kontroll av vikt och 
ID-märkning. Lämpligt att dessa personer är från aktuell rasklubb.

	Se till så att det finns blanketter i sekretariatet för dem som glömt. 
	Bifoga fullständig resultatlista när Ni skickar de ifyllda och underskrivna blanketterna 

till respektive rasklubb.

Ju bättre hantering av blanketterna desto fortare blir de registrerade hos SKK. Om 
hanteringen av meriteringarna missköts riskerar vi att bli av med rätten att arrangera 
meriterande tävlingar. Det ligger alltså ett stort ansvar på Er som tävlar! Fyll i 
blanketten korrekt, uppträd sportsligt och tävla med ett glatt humör.

Domare
	Säkerställ att du är uppdaterad på regelverket, särskilt de delar som gäller protester. 
	Skriv ut blanketten om oacceptabelt beteende från SKK´s webbplats, den ska finnas 

på plats vid varje provtillfälle som en SKK-ansluten klubb anordnar. 
	När tävlingen är slut ska meriteringsblanketterna skrivas under. 

Malin Sundin // Tävlingssekreterare SPHK. Tavlingssekreterare@sphk.se 070-63 98 536
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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

NU ÄR VI PÅ GÅNG!
De varma minnena från sommarens Rixläger på 
vackra västkusten är arkiverade och nu inväntar vi 
vintern med mycket snö och fina spår att köra våra 
hundar på. Vi får ge alla ungdomar en tanke som 
bor söder om Dalälven som inte ges samma möjlig-
het att nå snö. 

Nedre Norra jobbar febrilt med sitt läger och vill 
inbjuda alla distrikt till detta årliga vinterläger. Här 
har Ni chansen ALLA ungdomar att få köra släde 
eller åka skidor på snö!!! Här har Du möjlighet 
att prova på sporten eller utöka ditt kunnande i 
hundsporten. Det är famför allt ett forum att möta 
andra med samma intresse! Se separat annonsering!

Jag som ungdomsansvarig har också varit på Svens-
ka draghundsportförbundets stämma. Ulla-Kari Pon-
tén som tidigare har varit ledamot i förbundsstyrelsen 
och ansvarig för ungdomsfrågorna har lämnat över 
till Annett Rönnberg. Jag har gjort en presentation av 
henne och en kort kommentar från Ulla-Kari Pontén. 
Här hittar Ni deras uppgifter, Ulla-Kari kommer att 
fortsätta att sköta om idrottslyftets frågor.

Vi, distrikten och jag ungdomsansvarig i SPHK, har 

Bianca på Björnrundan, här med AM ”Tarrak” och ”Milak”
 Foto: Mia Karacs

som mål detta år att vi skall dela in landet i två naturliga zoner där vi lägger en vinter- 
och höstaktivitet i respektive del av landet. Nedre Norra, Övre Norra och Gävle Dala 
anordnar ett vinterläger och Södra, Västa och Mälardalen tar hand om ett höstläger. 

Vi kommer även att utveckla detta inför framtiden. En annan viktig del som vi måste 
utöka är vårt kunnande inom Idrottslyftet, Sisu och Riksidrottsförbundet. Idrottslyftet 
är mycket viktigt för vår idrott. Här har vi ett stort ekonomiskt stöd. I gengäld förvän-
tar man sig redovisningar av verksamheten, något som gör att det upplevs besvärligt 
och att tiden man har inte räcker till. 

Det kan jag förstå, men lär vi oss detta får vi mera tid över för det vi VILL GÖRA 
och mer stöd!  LOK-stödet är ett statligt bidrag som kommer från regeringen till 
Riksidrottsförbundet, RF. RF är en paraplyorganisation med 68 specialförbund som 
de fördelar ut pengarna till däribland draghundsportförbundet.  Vi som medlemmar 
i SDSF får möjlighet att söka detta ekonomiska stöd för de arrangemang vi gör för 
ungdomsverksamhet. Vår andel aktiviteter styr hur stort stödet blir och som RF delar 
ut. Därför är det viktigt för ALLA att detta utförs. Vi har alla nytta av detta oavsett 
vilken draghundsförening vi tillhör. 

Den 17-18 juni 2008 beslutade RF att LOK-stödet skall inrapporteras via Idrott-
Online.  Detta sker under en övergångsperiod och man kan skicka in dem som brev 
fortfarande men vi måste gå över till detta system för när man väl har kommit på 
hur det går till så blir det enklare. Det krävs tid och engagemang och det kan kännas 
onödigt just nu men på lång sikt ger det oss mycket. Det nya kommer att innebära 
att man som förening

•	 måste ha aktiverat sin förening i Idrott-Online-Klubb
•	 måste lägga upp de personer som kan skicka in ansökan för föreningens räkning 

som ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare, och dessa 
måste finnas upplagda i medlemsregistret och vara administratör på webbsidan 
med någon av ovanstående roller satt.  

•	 Kan få svar på frågor eller om du vill delta vid utbildning i Idrott-Online-Klubb. 
Du är välkommen att kontakta ditt DF/SISU-distrikt.

Gå in på http://www1.idrottonline.se. Denna länk finns på SPHK’s hemsida. Vi får 
genom LOK-stödet även aktivitetsbidrag från våra kommuner som betalas ut till klub-
bens kassör. För våra framtida hemsidor finns färdiga mallar för distrikten att bygga 
så att vi kommer att nå ungdomarna lättare. Vi har många möjligheter att utveckla 
oss, det gäller bara att se dem! 

Detta är mycket information på några rader men vi jobbar vidare med detta men 
jag skulle önska att Ni alla ute i distrikten provar att registrera Er och om Ni redan 
gjort detta är det mycket positivt!

Nu vill jag passa på att tack alla för ett trevligt år och till ER alla
God jul och Gott Nytt År!
Ta hand om ER i vintermörkret!

Vi pennan Caroline Hoffman Jönsson
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16-åriga Teddy Kårwik bor i Hoverberg, 
en mil utanför Svenstavik. Familjen är 
stor och består av mamma Anna och 
pappa Jan, tillsammans med storesysko-
nen Emil, Arvid, Lovisa och Kajsa. Där-
till finns även 17 siberian huskies, fyra 
pudlar, en pyreneisk mastiff samt för 
tillfället även en hel drös med huskyval-
par. Teddy som läser första året på skid-
gymnasiet i Svenstavik beskriver sig själv 
som en rolig och snäll kille, som är en bra 
kompis till andra!

Då Teddy var nio år bestämde sig mam-
ma Anna för att köpa två siberian hus-
kies. De tyckte det vore roligt att få testa 
på att köra släde och skidor med hun-
darna, då de bland annat sett folk köra 
hundspann på film.
– Vi provade på att köra med dem och 
tyckte det var jätteroligt. Året efter såg vi 
att det var en draghundstävling i Åsarna 
som vi åkte på. Det var riktigt kul och 
sen var man fast, berättar Teddy som fått 
ihop många tävlingar med fina resultat 
efter dess. 

Hur mycket hjälper du till med hundarna 
till vardags?
– Jag hjälper till med matningen, städa 
hundgårdarna och vi hjälps åt att träna 

dem tillsammans. Är sjön där jag bor fru-
sen kan jag sticka ut och träna själv, men 
annars måste vi ta bilen och åka iväg. 
Det är bara jag som tävlar men vi hjälps 
åt med allt!

Du läser ju på skidgymnasiet nu, jag an-
tar att du valde att utnyttja läget då du 
sökte din inriktning?
– Jo jag valde att gå samhäll med inrikt-
ningen skidor så att jag kan ha nytta av 
det i min hundkörning. Dels så tränar vi 
i Åsarna och man får jobba mycket med 
konditionen. Nu pluggar jag halva dagen 
och tränar den andra halvan. 
Förutom att åka skidor tycker Teddy 
även om att fiska. Med hundarna blir det 
också träning med kickbike och ”pensio-
närscykel”, som Teddy uttrycker det.  I 
framtiden vill han gärna ha ett fysiskt ar-
bete, kanske som personlig tränare. 

Har du några roliga eller galna hundhis-
torier du varit med om?
– (Skratt), alla gånger man gjort något 
puckat, som att tappa hundarna till ex-
empel! En gång hade jag ankrat för att 
gå fram och reda ut ett trassel. När jag 
skulle gå tillbaka fick de syn på en hund 
åt andra hållet i spåret. De vände om i ett 
ryck, ankaret for upp och hundarna drog 

I förra numret var det upp till Rebecka Öberg att välja ut en ny ungdomsprofil. 
Svaret blev då 4-spann sprint killen Teddy Kårwik. I Polarhunden berättar vi nu 
mer om hur Teddys hundhistoria tog fart som nioåring, om hans tokiga drag-
hundsupplevelser och framför allt det minnesvärda ögonblicket då han fick gå 
upp på prispallen under Polarhunds-VM 2008 i Åsarna…

Ungdomsprofilen presenterar

Teddy Kårwik – Snäll skidfantast som bryr sig om andra

iväg åt fel håll. Där stod jag själv kvar på 
spåret och fick springa efter dem i en ki-
lometer. Sedan stod de där, ankaret hade 
fastnat i snön och det fanns inget trassel 
alls på linorna! Så jag hade tur i oturen 
kan man säga…   

Vad är ditt bästa minne med hundarna då? 
– Ett fint minne jag har är från VM i Ås-
arna 2008. Det var det största VM:et nå-
gonsin och det var roligt att få uppleva 
det på hemmaplan. Jag kom på 16:e plats 
totalt i 4-spanns klassen som hade över 
40 startande, och fick under prisutdel-
ningen gå upp på pallen som den tredje 
bästa junioren totalt sett över hela täv-
lingen! Det var riktigt kul, jag blev väl-
digt glad och stolt över mina hundar. Det 
var ett speciellt och minnesvärt ögon-
blick för mig!

Det har blivit många ungdomsläger för 
Teddys del och han tycker det är ett bra 
tillfälle att ha roligt och umgås med an-
dra dragintresserade ungdomar. Men 
han har ett förslag till de som arrangerar 
lägren – att göra dem längre. 
– Man har så roligt när man är där och 
tiden bara flyger iväg! Lägren håller på 
i 3-4 dagar och det känns som att man 
bara hinner dit och sedan är det dags att 
åka hem igen. Alla på lägren säger sam-
ma sak, varför kan de inte hålla på lite 
längre?

Har du några bra tips som har med våra 
hundar eller hundkörning att göra?
– He he, jag kan ju inte lämna ut för 
bra tips… Nej men jag tycker att man 
ska tänka på att inte träna hundarna för 
mycket utan låta dem vila också. De byg-
ger ju kroppen under återhämtningen 
med. Om man är ungdom och vill tävla 

Teddy under Polarhundsmästerskapet 
i Särna 2008.

tycker jag att man ska hjälpa till att träna 
hundarna och ta hand om dem annars 
också, inte bara lägga ansvaret på sina 
föräldrar!

Rebecka Öbergs personliga fråga till dig 
var om du ska gå över och tävla i nordisk 
stil istället för släde, i och med att du stu-
derar på skidgymnasiet nu?
– Nej, jag tänkte bara testa att köra 
nordiskt någon gång på tävling. Jag vill 
fortsätta att köra släde mest, i alla fall på 
tävlingarna. Så Rebecka, du får fortsatt 
konkurrens i 4-spanns klassen!

Vem vill du att vi ska intervjua nästa 
gång och vad är din personliga fråga till 
denna?
– Jag tycker att Megan Selvidge har varit 
borta ett tag nu, så fråga henne om hon 
ska börja tävla mer i fortsättningen och 
komma på fler träffar och ungdomsläger!

Text & foto: Josefin Andersson 
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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 

Välkommen till Draghundsläger 2010
~ 10-sårs jubileum ~ 

2 - 5 januari 
Samling klockan 15.00 den 2 januari och avslutning c:a kl 15.00 den 
5 januari.
Helpension ingår. Mer information kommer efter din anmälan.

Vi kommer att hålla till på Tåsjöberget i norra Ångermanland.

Anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgiften och anmälan 
per mail till Tina Jönsson – tina_jonsson89@hotmail.com senast den 
20 december.

Uppge i din anmälan till Tina, namn, adress, telefonnummer, födelseår, 
vilken klubb du tillhör och hur länge du har hållit på med draghund 
samt om du sysslar mest med skidor eller släde. 

Anmälningsavgift: 
500 kr för medlemmar inom SPHK NN,
1500 kr för medlemmar i SPHK’s övriga distrikt och icke medlemmar. 
Anmälningsavgiften betalas till plusgiro: 6 90 74-3 
märk inbetalningen med namn, klubb och ungdomsläger 2010
Anmälan är bindande

Medlemmar i SPHK:s övriga distrikt
Nytt för i år är att respektive klubbs ungdomsansvarige ansöker om 
medel från Idrottslyftet till avgiften ovan och till resekostnader, senast 
den 5/12. Tala med din ungdomsansvarige för besked om avgiften och 
hur avgiften ska betalas. Glöm inte att maila din anmälan till Tina 
Jönsson.

Vid frågor kontakta Tina Jönsson eller Kristina Widborg Ahlstrand:

Tina_jonsson89@hotmail.com     kristinawidborgahlstrand@yahoo.se
072 - 200 50 22
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En bra start på säsongen!!!

Mycket har hänt sedan sist i SPHK Södra. Vi hade 
6 deltagande från SPHK Södra i Världens första 

SM i Barmarkstil i Sverige.  Det var en riktigt tuff och teknisk bana från början och 
att det regnade gjorde inte saken bättre. Många beskriver banan så här kortfattat: 
Tuff, lerig, dimmig och kuperad. Av våra 6 duktiga förare tog 4:a stycken medalj. 3 
i samma klass faktiskt.

STORT GRATTIS till:  Adam Kolota GULD, Sussie Grönberg SILVER och Sandra 
Olofsson BRONS i 4RC Charlotta Dirland SILVER i 4RA.

Vi hade ännu en lyckad helg när Kosta Off Snow anordnades som i år var flyttad till Nybro. 
Ett 40-tal tävlande deltog. Mycket god stämning och glada miner, alla ver-
kade gilla de nya banorna som verkligen var tassvänliga och väldigt säkra. 
Det gick bara inte att köra fel. 9 stycken KM-medaljer blev det totalt, inte illa, 
Bra jobbat allihopa! Roligt att se så många nya ansikten i tävlingsspåren med! 

Ett stort Tack till familjen Grönberg som år efter år anordnar denna trevliga tävling.  
Och ett stort Tack till alla duktiga funktionärer och tävlande.

Jag vill även påminna er om att vi fortfarande söker 2 nya tillskott som utställningsansvariga. 
Hör av er till styrelsen för mer info.

Med dessa ord önskar jag er alla en fortsatt trevlig dragsäsong med era älsklingar!
Iréne Ax,  SPHK Södras Webbmaster

Ett av de 2 duktiga Staffetlagen ”Team Mumintrollen”. Malin 
Granqvist,Susanne & Malin Ellström. 

 Foto: Mathias Ellsäter

Ordförande 
Jeanette Persson, 0430-261 42 

Hasslövägen 121 
312 97  LAHOLM 

malamutejeanette@yahoo.se

Sekreterare
Mari Christoffersson, 0474-405 75

mari.christoffersson@bahnhof.se

Kassör
Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20 

www.sphk.se/sodra         
sphksodra@passagen.se

Visste knappt vad en dragsele var men 
genom vänner, bekanta, uppfödare och 
internet har jag kommit dit jag är idag. 
Jag har kört in mina egna hundar och 
tränat dem och nu startat i min första 
tävling, och det ligger mycket svett och 
tårar bakom men nu är jag glad över vart 
vi kommit. 

Lördag morgon var vi rätt tidigt på plats, 
var lite velande fram och tillbaka om vi 
skulle gå banan eller ej, har tävlat i häst-
hoppning och där går man alltid banan så 
det var den första frågan som dök upp i 
huvudet. Men vi lät det vara och rastade 
hundarna medan vi väntade på att vete-
rinären skulle besiktiga hundarna. Tyvärr 
hann jag inte vara med på besiktningen 
utan bangenomgången började innan det 
var vår tur så min kompis och handler 

Susanne hjälpte mig med besiktningen. 
Alla tävlande samlades uppe i stugan för 
en genomgång av banan och domaren 
berättade om skyltarna som fanns längs 
banan och vad de betydde, lite om var det 
var snävt och var det kanske fanns någon 
stor sten nära spåret man skulle se upp 
för. Nu började pumpen slå! Usch, vad 
jag var nervös. 

Började med att ta ut hundarna och gå 
med dem en sväng, värma upp lite lätt 
och sela, lägga på sockor och se till så att 
all utrustning var på plats och sen var det 
dags att ta sig till starten. Tror jag aldrig 
varit så nervös i mitt liv, hjärtat slog som 
aldrig förr och adrenalinet pumpade. Med 
hjälp av Susanne fick vi en bra start och 
sen var det bara att köra på och se vart 
vägen ledde, kändes rätt spännande att 
inte veta hur terrängen såg ut eller när 

Min första 
barmarkstävling

Jag vet inte var jag skall börja eller hur jag skall få ner skrivet allt vad jag 
upplevt denna helg på Kosta Off Snow, underbart helt enkelt! Det känns roligt 
att kunna blicka tillbaka och se allt vad jag lärt mig sedan jag fick min första 
Sibbe i Augusti -07. 

Starten
Foto: Malin Ellström
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nästa sväng kom. Vi tog oss fram rätt bra, 
hundarna sprang på och jag sparkade som 
aldrig förr och sprang upp för backarna. 
Puust! Kände mig döende efter halva ba-
nan men det var bara att knipa ihop och 
sparka vidare, mitt mål var att i.a.f. att 
komma igenom banan och det gjorde vi, 
En överlycklig och trött matte med blod-
smak i munnen och glädjetårar i ögonen 
och två flämtande hundar hade nått sitt 
mål! Den känslan går inte att beskriva, 
den måste upplevas! 

Det blev samling i stugan och lite allmänt 
prat och hur det hade gått och hur banan 
var. Var nöjd med dagen och låg på en 5e 
plats med tiden 14.48. De som ville hade 
fått beställa middag på ett vandrarhem 
och vi gick dit för att äta, verkligen mysigt 
och bra stämning. I samband med mid-
dagen hölls ett föredrag om hunden och 
återhämtning och vad man skall tänka 
på. Väldigt intressant. Efter det blev det 
en snabb kissrunda och sängen. Sov som 
en stock! 

Dagen där på vaknade jag och kände 
mig 50 år äldre, stel i hela kroppen och 
allt värkte. Ut och rasta hundarna, vattna 
dem och iväg till tävlingsbanan. Nästan 
lika nervös idag med men nu visste man 
hur banan gick och lite mer hur man skulle 
köra. Kanonstart igen och hundarna bara 
flög iväg, var bra flyt på dem och de galop-
perade igenom hela banan. Vi kom ifatt 
ekipaget som startat en minut innan oss, 
körde om men mina hundar ville inte rik-
tigt springa lika bra framför, så vi släppte 
förbi dem, kom i fatt dem igen och gjorde 
ett nytt försök men samma där, så vi fick 
nöja oss med att åka snålskjuts. Några 
hundra meter innan mål kom vi även 
ifatt det ekipage som startat två minuter 
innan, och där kom en extra adrenalin-
kick, detta måste ha gått fort. Väl uppe 
på målsträckan var vi tre ekipage i så gott 
som i bredd, hundarna kämpade på bra. 
Nu var det bara att vänta på resultaten 
och hoppas på det bästa. 

Efter att det sista spannet gått i mål var 
det dags för stafetten som jag, Susanne 
och Malin anmält oss till, ”Team Mu-
mintrollen”. Två lag var anmälda, och 
vi kämpade på i den kuperade terrängen, 
och det räckte till en andraplacering, vilket 
vi är nöjda med, bara några få sekunder 
efter det första laget. Sen var det äntligen 
dags att samlas i stugan för genomgång av 
helgen och prisutdelning. Det var nervöst, 
visste att det hade gått bra idag men hur 
bra? En tredje plats hade vi dragit/sparkat 
oss upp till och med en tid på 12.53 vilket 
jag var jättenöjd med. 

Denna helg kommer jag att leva länge 
på, ett fint minne och en helg jag lärt mig 
mycket nytt och fått många nya vänner. 
Hoppas vi ses ute på tävlingsbanan snart 
igen!  // Malin Granqvist

En bild säger mer än tusen ord!  
Foto: P.J Persson

Hört från Svenska Draghundsportförbundet
För ungdomar t.o.m. 16 års ålder är ryggplatta obligatorisk i 

barmark cykel och kickbike.

Nacklinor ska vara så beskaffade att de går av om hundarna 
kommer på var sin sida om ett hinder.

En interaktiv gröntkortutbildning är på väg.

Nu finns en arbetsgrupp som heter Media Nätverk. Från SPHK 
finns Caroline Hoffmann Jönsson och Ylva Malmberg med. 

Anette Rönnberg har utsetts till ny ungdomsansvarig.

I Team Sweden säsongen 2009-2010, grupp B och C ingår Annika 
Carlsson, Ylwa Malmberg, Nina Filander och Lisa Lindblom.

I Team Sweden utveckling ingår Sussie Grönberg, Teddy Kårwik 
och Jonny Skye.

Mer information från SDSF hittar du på www.draghundsport.se

Utställningar

100107-10 My Dog
100130 Kiruna Snow Dog, ÖN
100515 Junsele, NN
100821  Hammerdal, NN

Aktiviteter

100101 Nyårsrace, GD
100102-05 Ungdomsläger, NN
100105-06 Snöträff i Nornäs, AM
100116-17 Nya Nordic Open, NN
100121-24 Vinterträff, grönlandshund
100130-31 Mälardalens KM i Hamra
100206-07 Polarhundsmästerskap, GD
100208-14 Malamuteveckan, AM
100212-13 RM, alaskan malamute
100211-17 Samojedernas vinterträff
100213-14 Nordisk Samojedmästerskap
100220-21 SHAM-draget
100306-07 Öppen Draghundstävling, 
 KM för Nedre Norra
100308-12 Polardistans
100312-14 SM i slädhundstil, GD
100320-21 Fäboddraget, GD
100325-27 Beaver Trap Trail, NN 
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sekreterare och kassör. Sekreterare väljs in som ledamot på två år och sedan bestämmer 
ordföranden vem som sitter på vilken post. Kassören hoppas jag innerligt blir vald av 
skäl som jag ovan angivit. Jag tänker tacka för mig då det är dags för nytt! Jag kommer 
att stötta (d.v.s. jag håller mig kvar i bakgrunden) den nya ordföranden som inte skall 
behöva göra misstag som redan är upptagna utan hitta på egna! Dessutom hoppas 
jag att alla tänker på att när vi ”går” tar vi med oss en massa kunskap, och vad blir 
kunskapen värd om vi inte delar med oss???...Ingenting!! Så kom på årsmötet!!! Se 
annons här och på hemsidan. Så för nu är det  extra viktigt att förstå mitt budskap 
om att -

”Ingen kan Allt, 
Alla kan Något 

och 
TILLSAMMANS kan VI MYCKET ”

Ha det gott i höst vi ses o höres, 
Marie

Välkomna till Västras monter på MY DOG 7-10 januari 2010.

Har Du möjlighet att hjälpa till så kontakta Matz Turesson  mats-
maria@swipnet.se

Västra distriktet kallar till årsmöte 
lördagen 6 mars 2010 på Hunneberg i Kungajaktsmuseet

Mötet börjar kl 12:00.
Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner, skriftliga och underskrivna av motionären, skall vara styrelsens 

sekreterare Anki Heinonen tillhanda senast 6 feb 2010.

VÄLKOMNA

Hej ALLA!

Visst rusar tiden iväg? Vår arbetshelg i oktober var 
mycket givande på många sätt. Vi konstaterade att vi 
uppnått de uppsatta målen för 2009. Vi adjungerade 
också Anna P till kassör och vi känner oss väldigt 
nöjda med henne, en qvinna i sina bästa år med 
bra idéer och skinn på näsan dessutom trevlig och 
behaglig vilket är bra egenskaper i en styrelse där vi 
skall samarbeta mot gemensamma mål. Vi gjorde en 
grovplanering i smått för 2010, som lär  blir ett nytt 
händelserikt år. Vi skall ha arbetshelgen för SPHK 
där förslag från moderklubben ligger på önskemål 

om område i Värmland. Vi har redan skickat ett förslag och offert på ett fiit ställe. 
Barbro, vår kontaktqvinna i Värmland, har rekat för oss  och lämnat med vad vi tycker 
ett bra förslag. Jag var på årsmötet som SDSF hade sista veckan i oktober. Det var 
mycket matnyttigt och bra diskussioner. Läs på deras hemsida en kort sammanfattning 
om årsmötet.
Jag vill tacka styrelsen för ett gott samarbete och önska GOD JUL och Gott Nytt 
ÅR. Jag vill också tacka alla ”därute” i distriktet som på olika sätt drar sitt strå till 
stacken genom att ställa upp på olika sätt och få i land olika arrangemang, INGEN 
nämnd och INGEN glömd.
Sist men inte minst ALLA medlemmar som till min glädje blir fler och fler -
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
Jag vill påminna ALLA om att vi har årsmöte på Hunneberg Lördagen 6 mars och 
jag räknar med att Ni ställer upp. I år som alla andra år väljer vi ju vår styrelse. Jag 
vill uppmana Er om att komma då det är extra viktigt, då vi väljer ny ordförande, 

Ordförande 
Marie Saul, 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 
Anna Palmblad, 031-69 32 78 

anna@palmblad.st

Webbansvarig 
Mats Jonsson 

webmaster@sphk.vastra.se

Valberedning 
Mats Jonsson, 0709 66 51 65 

Matz Thuresson, 0707 88 02 46

http://www.sphkvastra.se

AM LPI SnowNanok äg. Marika Landfors & SH Aslakkgår-
dens Selene Silverstrimma äg. Ingela Lindbäck, som kör egen 
träning genom att ha race längs sjökanten, bra träning! 

 Foto: Ingela Lindbäck
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olika platser så att fler ska ha möjlighet att komma. Så ha koll på vår hemsida. Två 
av våra medlemmar har lyst ut träffar en i Ånnaboda som Kjell Jonsson lyste ut samt 
en i Åkerstyckebruk som Marjut Johansson lyste ut. Döm om min förvåning när en 
person visade intresse för båda träffarna och var vi var någonstans. Har suttit på många 
årsmöten där önskemål att SPHK borde ha mer aktiviteter av olika slag och så har vi 
två personer som tar tag i saken och ordnar detta, så skärpning. Till nästa träff som 
kommer vill vi se mer av er och oavsett vad ni har för hundar alla är välkomna. Som 
nya hundägare och valpköpare kan det vara nyttigt att träffa andra hundägare och 
bolla idéer med varandra. För oss uppfödare kan det bara vara en fördel att se till så 
valpköparna får stifta nya bekantskaper och till och med få nya vänner att träna sina 
hundar med och ev. åka på diverse träffar och tävlingar. Vi har för övrigt en hel del 
skoj när vi träffas.

Till sist vill jag påminna om årsmötet den 31/1-2010. Mötet äger rum i Hamra klockan 
18.00 med dom sedvanliga årsmöteshandlingarna. Motioner skall vara sekreteraren 
Anders Larsson tillhanda senast den 31/12-2009.

Alla hjärtligt välkomna.
Med vänlig hälsning, Britt med styrelsen

Keikewabic’s Tundra Tuisku WPD vilar under den sena höstvandringen från Abisko till Nikkaluokta - 
en sträcka på sammanlagt 105km. Foto: Marit Kangas

Hejsan!

Nu börjar det dra ihop sig inför kommande vinter 
och vi i mälardalen har beslutat att vi öppnar vårt 
KM i Hamra och bjuder in till Öppet KM, se sepa-
rat annons. Planeringen för detta är redan på gång 
för fullt och vi hoppas på stort antal förare i dom 
olika klasserna och stilarna. Själv ska jag köra två 
olika spann d.v.s jag kör två varv. Funderar på att 
köra nordiskt med samojederna och det blir min 
debut med skidor på tävling. Så kör jag släde med 
huskyna. Så ni som är nybörjare kom och prova ni 
med. Nån gång ska vara den första för vi har alla varit 
nybörjare. Första gången jag körde var jag så nervös. 
Alla andra var ju så vana och erfarnare men det gick 
kanonbra kom på fjärde plats utav ett tjugotal förare 
sen fick jag blodad tand så att säga.Hundarna blir så 
ivriga att bara få starta och springa det är en fröjd 
av glädje att se sin/sina hundar när dom arbetar i 
spåret. Likaså på träningen hemma vare sig det är 
cykel eller fyrhjuling när selen kommer fram så tjuter 
dom av glädje.

Vi i mälardalen planerar även en gemensam fjälltur i 
mars 2010 där ni är välkomna att hänga med. Turen 
med övernattning i tält en veckas fjälläventyr blir det.

Vi planerar att ha träningsträffar ca. 1 gång i må-
naden framöver. Vi kommer att lägga träffarna på 

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.

NS P Colville i fjällriset i Glen (Grl)
 Foto: Malin Aspaas
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SPHK Mälardalen inbjuder till 
öppen draghundstävling 2010 01 30-31

med grupp A, B och C i nedan angivna klasser, i Hamra.

Arrangemanget är tillika klubbmästerskap för renrasiga polara 
hundar vars förare är medlemmar i SPHK Mälardalen

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäller för grupp A, B och C 
med undantag av viktreglerna för de polara raserna, som skall ha vikter enligt 
SPHK´s meriteringsregler.

Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender där ytterligare uppgifter finns att tillgå. 
Även tävlings-PM kommer att läggas ut på tävlingskalendern och på vår hemsida.

Följande slädhundsklasser, banlängder och avgifter gäller: 

Klass, grupp A,B,C Banlängd Anmälningsavgift 
OY (äldre ungdom) 2x5 km 0:-
4J (4-spann jun) 2x10 km 450:-
4S ( 4-spann) 2x10 km 450:-
6S (6-spann) 2x15 km 650:-
Pulka (1-4 hundar) 2x10 km 450:-
Lina (1 hund) 2x10 km 450:- 

Både i släde och Nordisk stil är varje dag 1 heat, och således omfattas tävlingen 
av 2 heat (ett per dag). 

Sista betalnings- och anmälningsdag 2010 01 18. Plusgiro 293110-3. Inga 
efteranmälningar.

Logibokning i Hamra skola, kontakta Bengt-Åke 0657-351 38 eller 070-34 66 80
      -”-            i Hamra stugby kontakta Christina eller Stefan, 0657-350 86 eller 
070- 321 33 50

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Anders 08-591 433 82  alars@telia.com 
Har ni frågor angående regler, kontakta Domare Freddie Åkerlind 0565-60446      

Fäboddraget
20-21mars 2010

Fäboddraget är ett tvådagarslopp i natursköna Koppången på 
Orsa Finnmark, och passar för både rutinerade tävlingsåkare och motionärer. 
Deltagarpriset, den traditonella Gustavspinglan, delas ut till alla som fullföljer 

loppet. 

Banlängd: 2 x 30 km, släde-och pulkastil. 2 x 15 km, släde-och pulkastil. 
Juniorklass i båda distanser.

Start och mål vid Rosentorpsvägen både dagarna.

Anmälan och information:  http://www.gavledala.sphk.se/ eller Kari-Mette 
Sundal, Solberga 315, 793 41 Insjön, tel: 0247-408 54, mobil: 0731- 81 49 

77  Uppge namn, adress, tel nr., mobil nr. distans, körstil, klubb, ras och antal 
körda Fäbodrag.

Anmälningsavgift: 550 kr 2 x 30 km, 400 kr 2 x 15 km betalas in till plusgiro: 
SPHK Gävle-Dala 93 24 27-8

Betalning och anmälan senast: 7 mars. Vid efteranmälan: 50 % högre avgift.

Försäljning av hamburgare, korv och dricka kommer att 
finnas i start/målområdet.

Logi: gratis tältplats vid start/mål. 
Övrigt boende kontakta: Rosentorp Bageri: 0250-23910, 

Kvarnbergs stugby: 0250-83040 eller 070-3336345, 
Kristina Sundin, Orsa: 0250-44195, 

Noppikoski Vandrarhem: 0250-830 00
Det finns möjlighet till dusch, bastu och badtunna i Rosentorp. (bastu och 

tunna måste förbokas innan start)

SPHK Gävle-Dala önskar alla välkommen till en trevlig hundkörarhelg på 
Koppången!
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SPHK Gävle-Dala injuder till Nyårsrace
 

Plats: Helgbosjön ca. 5 km från Insjön 
Tid: 1:a januari 2010   kl 11.00   Första start ca kl 12.00

Vi kör hund, pratar hund och grillar korv och har vintermys. Ta chansen och 
träffa både nya och gamla gävledalingar! (OBS! Även ni medlemmar från andra 

distrikt är förstås välkomna)
Info: Lasse och Kerstin Gustavsson tel.  0247-700 02

Välkomna!!!!

Barmarksträff i Gävle, Åbyggeby 7/11 09

Eftersom det är trevligt att träffa folk och hund och eftersom ryktet gått att det 
inte arrangerats en hundträff i gävledelen av SPHK Gävle/Dala i modern tid och att 
gävledelen håller på att självdö, tänkte vi att nu är det dags. Inbjudan i ”Polarhunden” 
och på SPHK G/D:s hemsida såg till att locka folk till evenemanget trots tidpunkten då 
ju många i distriktet börjat drömma om snö. 5 spann och några polarhundsintresserade 
möttes i skogarna strax norr om Gävle.

Efter ”incheckning” och skyltuppsättning var det bara att invänta det femte spannet 
som var på ingång. Litet ytterligare väntan blev det p.g.a. det lokala jaktlagets något 
försenade avblåsning av dagens älgjakt utefter körsträckan. Tiden utnyttjades till 
inmundigande av korv, kaffe, glögg och nybakad kaka. 

Slingan om 10 km kördes i ordningen: Eva Ekman (SH), Petter Hillborg (SH), Evelina 
från Järbo(SH), Ulf Åkerman (AM) och Cecilia Lundberg (SAM). 

Som alltid när hundfolk träffas saknades inte samtalsämnen. Stämningen var god 
och deltagarna var nöjda med banan. Sannolikt blir träffen av även nästa år men då 
någon vecka tidigare. Röster höjdes för att detta skulle kunna vara en lämplig slinga 
för meritering på snö (och kanske även för vissa raser på barmark).

Ulf Åkerman

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
 
Nu är den riktiga polarhundsårstiden här! I skrivande 
stund 13:e november har vi ännu inte kunnat träna på 
snö i Rättvik, men jag vet att i de nordvästra delarna 
i vårt distrikt har de kunnat gjort det från och till 
under flera veckor.

Grönakortetutbildningen genomfördes i Svartnäs 
helgen 7-8 november. Anna Skye, Per Skye och Fred-
die Åkerlind gjorde som vanligt en mycket uppskat-
tad insats som kursplanerare respektive kursledare. 
Kursdeltagarna var en salig blandning av nybörjare 
och erfarna tävlingsåkare. Vi hoppas få se Er alla ute 
i tävlingsspåren i vinter! 

Snart drar tävlingssäsongen igång och för Gävle-Dalas del ser det ut att bli en hektiskt 
men rolig vinter ur arrangörssynpunkt. Se inbjudan till distriktens tävlingar på annan 
plats i detta nummer av Polarhunden. Hoppas att så många som möjligt av er vill delta!

Glöm bara inte bort Nyårsracet på Helgbosjön, en härlig start på säsongen både för 
gamla tävlingsrävar och nya entusiaster som funderar på att kanske starta sin första 
tävling. Vi kör hund ca. 4,5 km sedan grillar vi korv, pratar hund och kör sedan 4,5 
km till. Besök gärna Gävle Dalas hemsida för information om vinterupptakt, trä-
ningsträffar m.m.

Vi syns väl i spåret i vinter?
Hälsningar / Cecilia

Hundpromenad i december vid Ängsbergs fäbod.

 Foto: Cecilia Lönnberg
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SPHK Gävle Dala inbjuder till Polarhundsmästerskap 2010

Tävlingsdatum 6-7 februari
Tävlingsplats Särna, Mickelstemplet

Tävlingsklasser Banlängd  Anmälningsavgift
Släde 2-spann junior  2 x 5 km  gratis
Släde 2-spann 2 x 5 km  400 kr
Släde 4-spann 2 x 10 km  600 kr
Släde 6-spann 2 x 15 km  700 kr
Släde 8-spann 2 x 15 km  700 kr

Släde 6-spann 2 x 50 km  800 kr
Släde 8-12 spann 2 x 50 km  800 kr

Lina Junior 1 x 5 km  gratis
Lina  1 x 10 km  300 kr
Pulka 1 hund AM vikter (H35kg T30kg) 1 x 10 km  300 kr
Pulka 1 hund Övriga (H20kg T15kg) 1 x 10 km  300 kr
Pulka 1-4 hundar enl. AM vikter 2 x 30 km  700 kr

Om en eller flera tikar ingår i spannet minskas vikten för spannet med 5 kg.

Polarhundsmästerskapet är öppet för alla renrasiga Polarhundar
Anmälan via www.draghundsport.se fliken Tävling

Sista anmälning- och betalningsdag 2010-01-25 inga efteranmälningar.
Betalning till Gävle Dalas Plusgiro 93 24 27 – 8

Tänk på att ni måste ha Grönt Kort och licens för att deltaga.
Rabatt med 200 kr för deltagare i Pulka/Linklass om man anmäler sig till start 

bägge dagarna.
Information och frågor Cecilia Lönnberg 0248-401 27 eller 

Anna Skye 0225-411 21
Enklare serveringen vid Start och Målområdet.

Festmiddag på lördag kväll av vår stjärnkock Johan till en kostnad 
av 200 kr/person

Anmälan om middag sker till Anna Skye 0225-411 21
Prisutdelningen efter tävlingen slut söndag eftermiddag.

Boende Särna Camping 0253-108 51
Östomsjöns Vandrarhem 070-529 44 10

Varmt välkomna till en trevlig hundkörarhelg i Särna

SM i Slädhundstil

SPHK Gävle Dala inbjuder till Öppna SM i Slädhundstil 12-13-14/3
Plats: Särna Mickelstemplet

Klasser
4SJ, 4S, 6S, 8S, US , MD

Öppna SM i slädhundstil är öppen för alla hundar A + B + C klasser

Anmälan via www.draghundsport.se, fliken Tävling
Anmälningsavgiften är ännu inte fastlagd kommer att finnas på 

SPHK Gävle Dalas hemsida.

Sista anmälning- och betalningsdag 2010-02-25 inga efteranmälningar.
Betalning till Gävle Dalas Plusgiro 93 24 27 – 8

Tänk på att ni måste ha Grönt Kort och licens för att deltaga.
Information och frågor Ulf Jönson 070-529 44 10 eller 

Anna Skye 0225-411 21

Enklare serveringen vid Star och Målområdet.
Festmiddag på lördag kväll av vår stjärnkock Johan till en kostnad 

av 200 kr/person
Anmälan om middag sker till Anna Skye 0225-411 21

Prisutdelningen efter tävlingen slut söndag eftermiddag.
Boende Särna Camping 0253-108 51

Östomsjöns Vandrarhem 070-529 44 10

Varmt välkomna till en trevlig SM-helg  i Särna

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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på”Rookie”-klassen. Vi bestämde tidigt 
att tävlingen skulle vara ”öppen” d.v.s.  
att vi skulle bjuda in även andra raser än 
våra fyra polarhundsraser. Det var roligt 
att träffa och prata med draghundsin-
tresserade människor med  t.ex.  schäfer, 
dobermann och blandraser.

Åsa, Roland och Joakim gjorde ett jät-
tejobb med att markera och dra upp 
spårslingorna. Stort tack också till er med-
lemmar som ställde upp som funktionärer. 
Ett sådant här arrangemang går inte att 
dra runt utan Er!

Startlistan var blandad med både elit och 
motionärer, precis som det ska vara på en 
klubbtävling. 

Tävlingen genomfördes i god ordning, 
någon sprang fel, något spann vände och 
kom tillbaka till start, och något spann 

körde sönder trehjulingen, men det är 
sådant som händer. 

Medan undertecknad räknade ut tiderna 
bjöds det på kaffe och nybakade spon-
sorkanelbullar, härliga att sätta tänderna 
i efter en kall och regnig tävlingsdag.  Vid 
prisutdelningen hyllades segrarna och 
övriga placerade. Alla fick något pris med 
sig hem, plus det åtråvärda Mördarbacks-
diplomet designat av Mats Gelotte. 

Vi ses igen nästa år för en ännu bättre 
tävling med ännu fler startande!

Hälsningar
Tävlingsledningen Mördarbackdraget

Annika Carlsson straxt efter start.  Foto: Margareta Hillborg-Ljung

Söndag den 4:e oktober höll SPHK Gävle 
Dala sin första barmarkstävling på många 
år. Den gick av stapeln på Lugnet i Falun 
under en riktigt kulen höstdag med regn 
i luften. Varken hundarna eller de flesta 
förare brydde sig om att det var kallt och 
regnade, fokuserade som de var på att 

prestera så bra som möjligt på tävlingen. 
Det var roligt att intresset för tävlingen 
var mycket större än vi trodde på förhand. 

Vi hade till och med utländska besökare 
från Norge och Polen! Det var också roligt 
och se flera spann anmälda till prova-

MÖRDARBACKSDRAGET
Start. Foto: Margareta Hillborg-Ljung

Viggo Jørgensen på väg upp för 

Mördarbacken. 

Foto: Petter Hillborg
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sommaren. Senare på kvällen lade Petter 
blodspår i skogen ovanför sjön. Ulfs unga 
malamutehane Max visade fina anlag för 
spårning och hittade lätt korven i slutet 
av spåret. Anns lilla samojedtik Smulan 
tyckte också att detta mad blodspår var 
jätteroligt och tog med fart och kläm två 
spår. Min egen William följde spåret bra 
men hade lite problem med vinklarna. 
Efter blodspårningen föll mörkret och 
lägerelden tändes. Ulf Åkerman bjöd på 
nygräddad kollbulle och hundsnacket 
fortsatte fram till tolvsnåret när det var 
dags att törna in.

Söndagen startade tidigt med väckning kl 
04.00. Hundar och utrustning packades in 
i bilen och det blev en kort bilfärd ut till 
skogen. Klockan 05.00 var temperaturen 
12 grader, hundarna iselade och vi körde 
en träningstur med trehjuling på ca 6,5 
km. Jezzie löpte så hon fick jogga med 
Stefan istället. Efter frukost och rivning av 
tälten fick Stefan lite hjälp med skating-
tekniken. Han körde fram och tillbaka på 
vägen med sina powerlines och Ulf kom 
med goda råd. Sedan blev det en tur till 
Södra Lomsjöhed med Tarja och de som 
vill fick därefter också pröva på att köra 
skatingteknik med powerline. 

Nästa punkt på programmet var ett ken-
nelbesök hos kennel Samospeed. Tarja 
Pykköö visade runt på sin kennel och vi 
fick se hur hon hade inrättat en bra miljö 
för sina hundar genom att bygga stora 
rastgårdar och utsiktstorn till hundarna. 
Söndagen avslutades med kaffe och hund-
prat innan vi trötta men nöjda skiljdes åt 
för att åka hem. 

Tarja visar kenneln

Blodspår

Trevligt samvaro vid lägerelden

Boot camp började på lördag 1:a augusti 
i Lomsjöhed lite försenad p.g.a. en utdra-
gen människovalpning. Vi började med 
att upprätta Base camp vid Lomsjön, en 
vacker plats med lång sandstrand och 
iordninggjord eldplats. Tält och stakouter 
kom snart på plats och sedan var det dags 
för första aktiviteten - myrträning. Det 
började med en skogspromenad upp till 
myren och väl där improviserade vi en 
liten tävling. 

Resultatet i myrsprinten blev:
1:a Ulf  och Molly  AM 24 s
2:a Ewelina och Dulcie SAM 27 s
3:a Tarja och Donna SH 31 s
4:a Petter och Farkas  SH  37 s
4:a Daniel och Bambu  SAM 37s

Tidtagare och enväldig domare var Cecilia 
som blivit bänkad efter en muskelskada i 

benet som hon ådrog sig genom att klum-
pigt nog halka på en regnvåt gräsmatta 
dagen innan. Stilarna var lite olika allt 
från “raka vägen genom blötmyren” till 
lite mera serpentinsnirklande mellan tal-
larna. Ewelina visade rätta takter genom 
att offra skon som fastande i myren under 
loppet. Efter målgång gick hon tillbaka 
för att leta rätt på skon men då hade den 
redan sjunkit och trots att vi andra klaf-
sade runt och letade påträffades den inte. 
Det blev till att hoppa tillbaka till bilarna 
på ett ben.

Efter myrsprinten blev det återfärd till 
Base camp vid Lomsjön, där nästa aktivi-
tet skulle ske. Simträning. Eftersom vädret 
hunnit bli ganska varmt var det uppskat-
tat av de flesta hundar och människor. Vi 
pratade också lite teori om simträning som 
alternativ motion för polarhundar under 

BOOT CAMP 2009
text: Cecilia Lönnberg
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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

Vintern rasar in och säsongen startar….

Vi har just fått den första snön, inte så mycket men 
tillträckligt för att det ska kännas uppiggande och 
ljust i detta svarta mörker. Vi är nu på väg mot den 
del av årstiden som polarhundsmänniskorna blir 
mest aktiva. Nu är det bara att ladda och ge järnet 
på alla sätt. Vi har avslutat barmarkssäsongen med 
en historisk upplevelse.

Sveriges första SM - i barmark
På Ånnaboda fritidsområde som ligger nordväst om 
Örebro, arrangerades barmarks-SM av Degerfors BK 
tillsammans med Svenska Draghundsportförbundet. 
Den 24 oktober 2009 gick den första historiska 
starten med cirka hundra startande under dessa två 
dagar. Deltagarna kom från hela Sverige från Höör 
till Kiruna. Bland de startande fanns det många från 
Svenska polarhundklubben något som är mycket 
glädjande.

I C-klassen fanns Nedre Norra´s enda representant, Daniel Larsson från Mattmar 
som hade åkt ner och överraskade oss alla med att ta hem första guldet i kickbike 
2-spann på barmark. 

Ylva Malmberg, Gävle Dala, som ingår i Team Sweden var honom hack i hälarna 
men när bromsarna slutade att fungera för Daniel på söndagen så var det klart åt för 
håll det skulle bära. Moa Björk, kämpade väl på den kuperade och arbetsamma banan 
och tog hem en välförtjänt bronsmedalj. Södra var starkt representerade i vagn fyrspann 
och vanns av polarhundvärldens motorintresserade, Sussie Grönberg. Adam Kolota 
förlorade guldet med tio sekunder på två dagar vilken spänning! Sandra Olofsson hade 

inte en chans att stå på efter dessa två och fick nöja sig med en mycket god insats och 
en fin bromsmedalj. Annika Carlsson, SPHK Gävle Dala, är med i Team Sweden och 
har åtta malamuter hemma körde denna dagen  två med kick-bike.

Det var ett helt fantastiskt arrangemang och efter att ha kört på så kanonroliga ba-
nor med mycket lera i två dagar så var det mycket härligt med levande trumpetsolo i 
samband med prisutdelning! Ett annat speciellt minne från detta historiska SM är att 
man efter körningen gick in och duschade av på kläderna först innan man tog av dem 
för en riktig dusch. Då kan vi alla förstå hur LERIGT och roligt det var. Annika tog 
överlägset hem SM-guldet men hade god konkurrens ute i spåret av sina konkurrenter. 
En annan deltagare som är värt att nämnas i denna klass är tuffingen Inge Eklund 
som trots sin höga ålder inte tvekar en sekund att starta med sina arbetsvilliga och 
springglada hundar. Ett stort grattis till alla som åkte ner och deltog på SM, ett ar-
rangemang som genomfördes med bravur! Värt att nämna är att Degerfors BK själva 
endast hade en deltagare på tävlingen men väldigt många funktionärer som ställde 
upp. Tack Degerfors BK och medarrangören SDSF.

Nu får vi mer att läsa!
En ny tidning, som heter “draghunden” och ges ut av JO-förlaget, Järvsö har anlänt. 
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Johan Olsson.  De känns som att detta är en 
uppföljare till “Svensk slädhundsport” som försvann för några år sedan och nu hittat 
tillbaka. Helen Lundberg är internationell redaktör i tidningen, trevligt återseende!  
De har gjort fantastiska framgångar i ALASKA de senaste åren, hoppas vi får läsa 
något om det! Nu kan vi ses i ännu en tidning, mycket bra! 

SDSF-stämma och vinnare av Svenska cupen 4 år i rad
Svenska Draghundsportförbundet hade sin stämma för 23 gången i ordningen sedan 
förbundet startade och alla SPHK’s distrikt var representerade. Det var en mycket 
trevlig och givande stämma. Det var totalt 20 klubbar med från hela landet. 

På stämman fick jag äran att ta emot pris till Nedre Norra.  Vi  VANN Svenska Cupen 
för fjärde året i rad. Svenska cupen 2009 handlade om vilken klubb som har haft flest 
startande i B-C klass och vem som har arrangerat flest tävlingar under 2009.  

Genom att vi som distrikt är med i SDSF är det viktigt att vi deltar och är med och 
diskuterar i dessa forum. Med vårt intresse och engagemang kan vi förändra och för-
söka föra fram våra åsikter. SDSF satsar mycket på hela draghundsverige och värnar 
om alla klubbar. 

Ny ungdomsansvarig….
Emelie Henriksson började som deltagare på Nedre Norras första ungdomsläger och 
har fortsatt att bli ungdomsansvarig tillsammans först med Caroline Hoffman Jöns-
son och därefter med Kristina Widborg Ahlstrand. Emelie har nu valt att lämna sin 
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uppgift och jag vill ge hela familjen en eloge för deras arbete som de gjort och de som 
de har betytt för vår verksamhet, TACK! 

Vill också passa på att hälsa Tina Jönsson välkommen som ny ungdomsansvarig till-
sammans med Kristina. Vi ser nu fram emot ett läger på Tåsjöberget den 2 - 5 januari 
2010, se separat annons.

Ny tävling…
Nu slår vi upp dörrarna för “Nya Nordic Open”, den 16-17 JANUARI 2010 i Åsarna
(se separat annons).
Ta chansen och anmäl dig.

Janne Nordlöf står som ansvarig för detta arrangemang och vi har redan fått in an-
mälningar. Vill Du jobba som funktionär och ge klubben lite av din tid så hör gärna 
av dig till de ansvariga. 

Glöm inte NN´s KM i Lillholmsjö i början av mars då även årsmöte hålls, ansvarig 
är Benjamin Schaap, se separat annons.

Passa nu på att ta för er av säsongen - vi syns i vinter!
Vid pennan Caroline Hoffman Jönsson

NN:s utställningar 2010!

Arbetet inför våra off. utställningar 
nästa år, den 15/5 i Junsele och den 
21/8 i Hammerdal pågår för fullt 
hemma i köket i Fagerdal... :) 4 st. 
bra domare (2 på vardera utställning) 
är nu bokade. Vi hoppas förstås 
på ett stort deltagarantal på båda 
våra utställningar nästa år och både 
jag och Helene Moubis har många 
idéer om ”kringarrangemang” som 
vi kommer att ha i samband med 
dessa utställningar. Så håll utkik i 
kommande Polarhunden och på vår 
hemsida eller hör gärna av dig till 
mig om du själv har idéer eller vill 
hjälpa till! 
Pernilla för NN´s utställningssektor Gänget på Shejrix siberians

 Foto: Sofia Ericsson

Beaver Trap Trail 2010  
 Välkommen att delta i BTT 2010! 

Som detta år går av stapeln v. 12 (detta år p.g.a påsk.)  

Start 25/3 och mål 27/3 för dom som kör 3-dagars.
26/3 startar långdistans och går i mål samtidigt med de andra den 27/3. 

3-dagars kommer att köras precis som tidigare år med två övernattningar på 
Saxvattnet. Det nya för i år är att långdistans är förlängt lite detta år. Denna 

klass startar sen eftermiddag fredag den 26 för att ansluta på Saxvattnet under 
kvällen och starta ut med de andra efter en checkpoint på 6 timmar. 

 
Distanserna är 

 - 41+52+41 km för BTT 3-dagars.  
- 150 och 200 km för BTT långdistans. Den exakta distansen vet vi inte riktigt 
men siktar på ca 170  km (detta kommer att visa sig senare när vi kan komma 

ut och kolla alternativa vägar att ta oss fram.)

Klassindelning BTT.
6-spann, 8-spann, Öppen klass samt Pulka D o H

BTT-Distans 
6-spann, 8-spann och öppenklass beroende på anmälningar.

Mer info finns på www.ot-utpost.se/BeaverTrapTrail.html  
eller www.sphk.se/nedrenorra 

Info: Rickard 070-398 25 10

Varmt Välkommen med din anmälan!
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SPHK – Nedre Norra inbjuder
till öppen draghundstävling 2010 03 06-07 i Lillholmsjö
tillika klubbmästerskap för renrasiga polara NN-hundar 

samt årsmöte

Regler och klasser för våra polara raser enligt WSA. För övriga raser gäller IFSS 
och våra nationella tilläggsregler för släd- och pulkastil.

Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar lördag 2010-03-06 kl. 17.00 och 
därefter gemensam middag för samtliga på värdshuset. Anmälan om logi och 
middag görs till Gästgivargården 0645-410 32, från den 1/2 2010. 

Anmälan görs på SDSF’s hemsida under tävlingskalender/SPHK NN KM 
Tävlingsavgift 450:- sprint och distans, inbetalas på plusgiro 690 74-3.
Sista anmälningsdag 2010-03-01

Lördag veterinärbesiktning från kl 08.00. 
Första start distans kl 09.00
Första start sprint kl. 11.00

Klasser och distanser kan komma att förändras beroende på 
tävlingsförhållanden så håll utkik på tävlingskalendern och SPHK Nedre 
Norras hemsida där vi redovisar eventuella förändringar. 
Information Benjamin Schaap, 073-085 89 48, benjaminschaap2@hotmail.com

Väl mött i Lillholmsjö hälsar SPHK Nedre Norra

Ålder: 25 år

Familj: Hundarna och jag.

Jobb: Just nu på Lundhags friluftsbutik 
men är utbildad fritidsledare. 

Bakgrund: Är uppvuxen i Hudiksvall och 
flyttade till Åre efter gymnasiet.

Var bor Du nu? Mattmar 

Hur kom Du i kontakt med sporten första  
gången? Gjorde min praktik hos en turist-
förare och fick min första draghundvalp 
där.

Hur länge har Du tävlat: I ca. tre år

Var kommer dina hundar ifrån? Främst 
kommer hundarna från Fredrik Neuman 
men jag har även en hund från Helené 
Mobuis

Hur många har Du?  Har idag fyra.

Vad är det bästa med dina hundar? Deras 
snabbhet.

Vad är det som gör denna sport så speci-
ell? Att få tillbringa sin tid med hundarna 
utomhus och att de inför varje tränings-
pass är lika lojala och samarbetsvilliga.

Vad tyckte Du om SM-arrangemanget? 
Bra välordnat arrangemang av Degerfors 
BK i Ånnaboda. Det bästa var att de ro-
pade upp varje deltagarna en stund innan 
start, det gjorde att man kände sig lugnare 
inför starten.

Hur ser framtiden ut för dig? Jag kommer 
att fokusera på barmark men kommer 
även att prova släde och nordiskt, kanske 
främst lina. Just nu är mitt mål Nordiska 
SM i Sundsvall nu i vår.

Tack för trevligt samtal och grattis till 
medaljen Daniel, och lycka till i vinter 
önskar styrelsen och medlemmarna ge-
nom Caroline Hoffman Jönsson.

Kort och gott om  Daniel Larsson 
- Nedre Norra´s första och enda 

guldmedljör i Barmarkstil. 
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Så var hösten över och Kung Bore har börjat svinga 
sin stav över vårt avlånga land. Här uppe i norr har vi 
varierat med snö, Boden,  Aukstjaur och mellandelen 
har så man kan ta fram släden på sina stället, vi här 
längst upp har fått en del snö men även en del is, så 
många tränar fortfarande på barmarksvis. Vi är i full 
färd och planera vinterns aktiviteter. 

Till och börja med så har vi en träff hos Micke o 
Birgitta i Auktsjaur 5 december, sedan rullar det på 
med Kiruna Slädhundklubbs öppna KM där vi hop-
pas på delatagare i B- och C –klasserna. Även i år 
så har SPHK Övre Norra ett samarbete med Kiruna 
slädhundklubb. Vi hoppas att ni medlemmar kommer 
på de tidsträningar och tävlingar som arrangeras. Vi 
hoppas med detta samarbete få mer kunskap i täv-
lingssammanhang, så vill man inte stå bakom släden 
så är man välkommen som funktionär. Förutom att 
få mer kunskap så är ett mål att anordna meriterande 
tävlingar för alla våra fyra raser. För att rasklubben 
för SH skall släppa ett meriteringstillfälle hit upp till 

oss, måste vi visa att det finns spann som vill och kan tävla. Så nu är det upp till er 
medlemmar (och givetvis alla andra som vill) att visa att så är fallet.

Förutom KSHK´s öppna KM i december så anordnas Tobakslöpet denna säsong. Det 
finns två distanser att välja mellan, originalen 2x70 km samt en förkortad som är 
2x40 km.

Tobakslöpet körs lite tidigare denna säsong redan 9-10 januari, En tidsträning i Kiruna 
anordnas av KSHK 6-7 februari. Kiruna Open går av stapeln 20-21 februari. I södra 

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

Slädtur i Överstbyn 11/10-09.
 Foto: Ingela Lindbäck

delen av vårt distrikt hålls åter igen Utterträskdraget 27-28 mars, och denna tidsträ-
ning/tävling är som förra året meriterande för samojed, grönländare och malamuter.

Dragsäsongen avslutas med KSHK´s tävling för barn och ungdomar, Albins minneslöp. Vi är 
inte sammarbetspartners på denna tävling men barn och ungdom upp till 4-spann junior är 
hjärtligt välkomna.

Förutom dessa tillfällen kommer vi att ha dragträffar.

KIRUNA SNOWDOG har i år officiell status, så välkommen till Kiruna 30 januari 
och Sveriges nordligaste polarhundutställning. Även i år hålls utställningen utomhus 
i samband med Kiruna snöfestival. Vår domare för dagen är Per-Erik Wallin. 

För mer info surfa in på www.sphk.se/ovrenorra

De tävlingar som vi samarbetar med KSHK på finns informationen under deras hem-
sida; www.kshk.se

En rättelse: Vretahof Drop Dead Gorgeous som blev BIS-valp i Piteå är en hanvalp. 
Ägare: Elena Holmberg, Luleå

Väl mött / Johanna

Tjäktjapasset är Kungsledens högsta punkt, 1 150 m ö h. Utsikten ner mot Tjäktjavagge var fantastisk!
 Foto: Marit Kangas
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Aktivitet ett 
skulle bli en tvådagars tälttur av det lättare 
slaget i Jämtlandsfjällen i september. Vi 
blev bara två som gick på klövjeturen. Den 
blev något nedkortad eftersom Lars Ham-
marfalk och jag hade två grönlandsvalpar 
med oss som nyss fyllt 2 månader. Men 
vi tyckte att det inte är målet som är det 
viktiga utan resan dit som har betydelse 
”Som Robban Broberg sjunger i sin låt, 
’målet är ingenting - resan är allt’.

Vi startade ut från Glen fredag em. med 
uppehållsväder och gick några få kilo-
meter in mot Tossåsen där vi hittade en 
mycket fin höjd som vi kunde slå läger på 
med rinnande bäck på sidan om. Grön-

landsvalparna som var med var NS P 
Colville och systern NS P Pirta som gjorde 
en fin marsch i koppel och lösspringande, 
några klövjeövningar var det inte tal om 
utan bara lek och stoj. På kvällen avnjöts 
det marinerad älgstek med smörstekta 
färska trattkantareller samt jasminris 
och läskeblask av starkare slag eller rätt-
tare sagt starkt grönländsktkaffe. Recept 
finns nedan.

Fjället bjöd på sin finaste sida och fin 
lördag morgon, solen lyste över Arådalen 
och hundshögen. Valparna hade skött 
sig ypperligt hela natten och inte klagat 
över att sitta fast vid någon dvärgbjörk. 
Vandringen ner mot Glen igen på lördags-

Hade uppdrag att ordna några aktiviteter i nedre norras distrikt på uppdrag 
av alaskan malamuteklubben. 

Foto och text Malin Aspaas

Klövjetur av det lättare slaget och 

Barmarksträffen som blev något helt annat

morgon gick fint, vi mötte några artiga 
fågeljägare som lyfte på hatten när de 
passerade. 

I bilfärden ner mot civilisationen stanna 
vi för att leta trattisar i skogen, men ingen 
fångst blev det. Men jag fick ett inside-tips 
från skogsproffset Lasse om bra ställen på 
Billsås berget, dit jag återvände veckan 
senare och fann kassvis med bruna tratt-
kantareller.

Grönländskt kaffe:
2 cl. whiskey som upp värms
Starkt kaffe
2 cl. Kahlua
Vispgrädde/vispad
2 cl. Grand mariner el. Cointreau (an-
tändes i sked, som hälls i kaffet som 
”norrsken”)

Aktivitet två
som skulle bli en grusträningsträff 10-11 
okt uppe vid Kusbölehelvetet strax nedan-
för Gräftåvallen, med övernattning i tält 
och grillning, blev inställt! 

De två som anmält sig kom från Sundsvall 
mötte upp mig istället i Höglekardalens 
parkering på lördag morgon kl.10.00. 
Jan-Olof och Karin hade kommit redan 
på fredag em. med sina två samojeder 
och övernattat i sin kåta som de slagit 
upp innan bron och bommen på vägen 
upp mot fjället.

Det hade dagarna innan planerad träff 
kommit över 30 cm snö så det var helt 
omöjligt att ha en grusträning träff uppe 
i Kusbölehellvetets vägar. Jan-Olof och 
jag hade kontakt under veckan innan för 
planering av byte av utgångsplats och 

Grönlandsvalpen Pirta och Colville undrar om 
Lasse vet vart vi ska

utrustning som fick bli skidor och slädar 
istället.

Denna lördag förmiddag i oktober visade 
sig på sin vackraste sida med blå himmel 
och uppehållsväder och fin nysnö. Efter att 
ha funderat hur man skulle på det säkraste 
sätt utföra denna tur med lite extra vikt i 
släden samt bara begränsa antalet hundar 
till sex utifrån att det inte fanns något 
ankarfäste. Karin och Jan-Olof skulle 
tolka på skidor efter sina samojeder, inte 
det helt ofarligt fick vi beskåda då Karin 
körde på en sten på vägen upp mot fjället 
och skadade knät lite. Men Karin var nog 
mest sur på att byxan gått sönder.
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Vi packade slädar och ryggsäckar och 
begav oss upp. Jag startade efter bron 
och vi bestämde att mötas senare uppe på 
fjället på en avstickare och ta en fika. De 
som varit i Höglekardalen vet att det är 
en mastig backe innan man kommer upp, 
kanske 3 km. Vägen mot Hosjöbottnarna 
var plogad samt samerna hade kört lite 
skoter på sidan om vägen men det var 
mest kors och tvärs de spåren. Som tur var 
hade lite snö blivit kvar på vägen och det 
var körbart med lite inslag av sten, men 
vad spelar det för roll när man är ute på 
första turen för säsongen.

Vi möttes upp höger om slaktmyren in 
på en lite avstickare som går mot Fjällsta 
ca. 4 km från där vi startade. Där satt jag 
fast sexspannet vid en liten tall samt fäste 
även framtill i en fjällbjörk. Här blev det 
fikapaus! Men mina hundar tyckte detta 
var väldigt korkat och förde ett välldans 
liv första 20 min, men lugnade sig sen. Jag 
hade såklart kört alldeles för kort tyckte 
dom. Karin och Jan-Olof kom sen och vi 
fikade gemensamt och avnjöt den härliga 
vyn som visade sig och denna fina nysnö 
oktober.

Sedan bröt vi upp och jag forstsatte mot 
Hosjöbottnarna på vägen och Karin och 
Jan-Olof tolkade lite offroad med sina 
hundar. Strax före Hosjövalen vände jag 
spannet med viss stök utifrån att det var 
helt omöjligt att få fast ankaret i snöval-
len. Jag var glad att jag begränsat antalet 
hundar på denna tur. Försökte korrigera 
ut dem på skoterleden där några samer 
kört med skotarna, men hundarna tyckte 
det gick mycket fint att springa på vägen 
i stället.

Väl nere efter grusåkandet om vart annat 
och ganska repade belag så var turen i det 
stora hela kanonfin och trevligt sällskap. 
Hundarna var nöjda och de blev lite 
snackande. Sedan sade jag och hundarna 
hej då till våra turkamrater och begav oss 
hem till Kinderåsen.

Karin och Jan-Olof stannade kvar en natt 
till i Höglekardalen innan de åkte hem till 
Sundsvall. En annorlunda tur och träff 
som blev något helt annat än vad som 
var tänkt.

Malin Aspaas

Nya Nordic Open i Åsarna
2010 01 16-17

SPHK Nedre Norra inbjuder till draghundstävling
med grupp A, B och C i samtliga klasser, i Åsarna. 
E-cup släde samt WSA-cup släde och nordisk stil.

Arrangemanget är tillika uttagningstävling för deltagande 
i polara landslaget i både släde och nordisk stil.

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäller för grupp A och 
grupp B med undantag för de polara raserna. WSA regelverk gäller för de 

polara raserna i grupp B och grupp C.

Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender där ytterligare uppgifter finns att 
tillgå, även tävlings-PM kommer att läggas ut på tävlingskalendern.

Anmälningsavgift 500:- i samtliga klasser utom för OY och ev. ungdomsklasser 
som tävlar utan anm.avgift.

Följande slädhundsklasser gäller: OY, 4J, 4S, 6S, 8S, US, LMD och UMD
Nordisk stil gäller: Pulka sprint och distans samt linkörning sprint

Både i släde och Nordisk stil är varje dag 1 heat, således omfattas tävlingen av 
2 heat (ett per dag). 

Sista anmälningsdag 2010 01 09. Inga efteranmälningar emottages.

Logibokning sker hos Åsarna Skicenter 0687-302 30 www.asarnaskicenter.se 

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Jan Nordlöf  070 584 24 41 eller 
jan.nordlof@gmail.com      
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Vi sitter och diskuterar vad det är som 
gör att man som hundägare utsätter sig 
själv för dessa strapatser. Ibland får man 
ett tävlingsresultat man inte är nöjd med 
och ibland går det bättre än väntat. Vi har 
enats om att det måste vara sammanhåll-
ningen och den fantastiska gruppkänslan 
man känner på dessa sorters arrangemang. 
Alla trevliga och hjälpsamma människor 
som brinner för samma sak, vi delar alla 
samma passion.

Och med denna passion i våra hjärtan höll 
vi en polarhundsträff nere i Skåne. Lör-
dagen den 29 augusti gick startskottet av 
för POLARHUNDSTRÄFF 2009! Med ett 
fullspäckat schema, höga förhoppningar 
och en stor grupp med polarhundar och 
dess ägare förklarades träffen påbörjad 
09.00. Denna halvmulna lördagsmorgon 

satte grupperna igång med de första ak-
tiviteterna för dagen, dragteori/prova på 
drag och allmänlydnad.

Kanonduktiga Angelica på Anglayzors 
kennel höll i draget, medan jag tog andra 
gruppen på en rundtur i allmänlydnadens 
värld. Och den som säger att en polarhund 
inte går att användas till mer än drag, 
borde varit med denna helg! Alla hundar, 
stora som små, hanhund eller tik, var 
fromma som lamm och lydiga som vilken 
brukshund som helst. Och efter lite men-
tal stimulans fick deltagarna testa på lite 
utställningsträning. En snabb genomgång 
om hur man kan träna, vad man ska tänka 
på och vad domaren tittar efter.

Efter lunch, teori och middag, plockade 
vi ihop hundar och utrustning och begav 

I skrivande stund sitter jag, Susanne, och min vän och kollega Malin i bilen 
på väg från en hundutställning/draghundstävling som hölls i Simmatorp. En 
fartfylld helg med både skratt och tårar. 

POLARHUNDSTRÄFF  

oss ut i mörkret med hundarna för en 
dragtur. De som inte hade testat på drag 
fick göra det, och de andra körde iväg en 
lite längre sträcka med sina hundar. Med 
ett par sekunders mellanrum släppte vi 
iväg 4 ekipage och denna grupp fick bli 
kvällens avslutning! Vissa av deltagarna 
begav sig hemåt, medan andra valde att 
stanna kvar och sova över.

Söndagsmorgon startades med spår och 
agility. Jag som höll i agilitydelen måste slå 
ett slag för polarhundar på agilityplanen! 
Fantastisk hund med goda förutsättningar 
att bli en kanonbra agilityhund. Snabb, 
smidig, vändbar, allt man kan önska sig 
i en agilityhund. Och  som vi med polar-
hundar vet, har polarhundarna förutom 
en stark jaktinstinkt, en enastående näsa. 
Dagen flöt på och som sista aktivitet höll 
vi en genemsam lektion i klickerträning/
trickträning. Alla fick var sin klicker och 
fick testa på olika trick. När alla kände sig 
nöjda begav sig drygt 20 deltagare upp i 
lektionssalen där sista föreläsningen hand-
lade om djursjukvård och akutsjukvård.
En fantastiskt trevlig helg med många nya 
vänner, kärt återseende av gamla vänner 
och nya kunskaper! Ett stort tack till alla 
deltagare, instruktörer och till Söderåsens 
brukshundklubb för trevligt mottagande, 
all hjälp och för att vi fick hålla vår träff 
på er klubb!

Så för att sammanfatta det hela, vilken 
helg vänner! Tusen tack, vi ses nästa år!!!
Susanne & Malin

Kvällsdraget

Arrangörerna, Malin & Susanne

Millis kenguruhopp

44   Polarhunden 5/2009 Polarhunden 5/2009   45



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

Medlemsmöte i Flottsbo

Foto: Ulrika Öhman

Kallense till ÅRSMÖTE 
lördag den 13/2 2010 kl. 15:00 

på Särna Camping

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen skrift-
ligen till handa senast 3 veckor innan årsmötet, 
d.v.s. senast 23/1 2010 till klubbens sekreterare: 
tobias.martensson@fiskarhedenvillan.se
Förslag på Årets malamute, Årets Rookie och 
Årets Välgärning

Malamuteveckan 2010 

på Särna Camping  vecka 6 (8-14 februari). 

Boka och betala ditt boende direkt till Särna Camping på telefon 
0253-108 51 eller via email på: sarna.camping@telia.com

Mer information om mat och aktiviteter kommer på klubbens 
hemsida: www.malamuteklubben.se

Meriteringstillfällen för alaskan malamute 2010

•	 5-6 Januari Nornäs: Polarhundsprov 1 och A-test

•	 23-24 Januari Nederhögen - Grönlandshundsklubben: Polarhundsprov 1

•	 6-7 Februari Polarhundsmästerskap Särna: Polarhundsprov 1 (endast nordisk 
stil) och A-test

•	 12-13 Februari Rasmästerskap Särna: Polarhundsprov 1 och A-test

•	 12 Februari Särna: Polarhundstest D

•	 20-21 Februari Shamdraget Nornäs: Polarhundsprov 1 och A-test

•	 8-12 Mars Polardistans Särna: Polarhundstest D

•	 27-28 Mars Utterträskdraget: Polarhundsprov 1 och A-test

Rasmästerskapet för alaskan malamute 

kommer att gå fredag och lördag den 12. och. 13. februari 2010 med start och 
mål på Särna Camping:

Polarhundsprov 1 (2x30 km) släde och pulkaklass kr. 400:-/spann
A-test (1x10 km) släde och pulka kr. 200:- dag/hund
Prova-På-klass 10 km 100:- spann/dag
 
D-test kommer att köras (inte som rasmästerskap) med start den 12/3 kl. 09:00 
på Särna Camping.

Slädhundsstil max 4 hundar: målgång innan kl. 03:00 för godkänd meritering
Slädhundsstil 5-8 hundar samt nordisk stil 1-4 hundar: målgång innan kl. 00:30 
för godkänd meritering
Turklass kommer att finnas på D-testen om ni inte vill meritera
Pris D-test oavset klass kr. 800:-

Alla anmälan till rasmästerskapet och D-testen till: nighttrail@nighttrail.com 
Sista anmälan och betalningsdatum: 1.Februari 2010 på PG 69 79 25 - 6, kom 
ihåg att ange namn, klass och prov. 
Frågor eller funderingar kontakta Karina Andreasen på telefon: 073-063 8099
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Nancy Russel
På lördagsmorgonen när vi just anmält 
vår hund till utställningen möter vi dagens 
domare och söndagens seminarieledare 
Nancy Russel, som är på väg till utställ-
ningsplatsen. Det är 19 år sedan vi senast 
träffade henne, under vårt år i USA. Hon 
ser likadan ut sånär som på det gråa håret 
och en något långsammare gång. Nancy 
är en strålande glad och positiv människa 
och är malamuterasens genom tiderna 
mest framgångsrike uppfödare, tillika en 
av de mest välrenommerade domarna av 
rasen.

Platsen för evenemanget är väl vald, och 
utgör en öppning i skogspartiet vars träd 
lyser i varma höstfärger, gult, rött och 
ljusbrunt och lite grönt. Framför utställ-
ningsplatsen öppnar sig en havsvik vars 
vatten ligger lugnt och blankt som en 
spegel. Temperaturen är kring 6 grader 
och stadens höga hus befinner sig på 
behörigt avstånd men bildar en vacker 
bakgrundsbild till den natursköna fonden.
Det är en ära att få sin hund bedömd av 
en sådan auktoritet inom rasen och vi är 
nöjda med vår hunds och de andras från 
vår kennel uppträdande och den respek-
tive kritik och placering de fick. Kanske 
kan läsaren se resultaten från utställningen 
annorstädes i tidningen om de har hunnit 
bli inrapporterade.

Hög klass på hundarna
Det är förvånansvärt få dåliga individer, 
d.v.s. hög jämn klass på de utställda hun-
darna. Som vi upplever det fanns ingen 
individ med dåligt temperament utan 
alla tycktes uppföra sig väl, vilket ju är 
ett gott betyg för de svenska uppfödarna. 
Nancy poängterar också att kvaliteten 
över lag var bra på de hundar hon bedömt. 

Intryck från en specialutställning

Vi startar vår resa på torsdagen och mellanlandar ungefär halvvägs, i Ullånger hos 
Christina Kleemos föräldrar Doris och Åke, som välkomnar oss med en härlig middag. 
Det blir som alltid ett kärt återseende, Åke och Doris är ju natur- och hundälskare 
liksom vi. Fredag middag åker vi vidare mot Stockholm och anländer på kvällen till 
Flottsbros fritidsanläggning utanför Huddinge och möter just dem som vi skall dela 
stuga med, Christina Kleemo och henne kompis Frida Björcman. De är på väg till 
kvällskörningen så Evy, jag och vår tik Smilla gör oss hemmastadda i stugan så länge 
och senare, när Christina och Frida kommer lillbaka, blir det mycket att ta igen sedan 
vi senast sågs i somras.

Nancy Russel föreläser

Louis Liljedahl

Särskilt framhåller hon att våra hundar 
är vältränade i motsats till de ofta feta 
malamuterna i hennes eget hemland USA.
På lördagskvällen har vi mycket trevlig 
samvaro med Christina, Frida och Chris-
tinas båda hundar, malamuten Fröja och 
lillhunden Lieveling, med ett så krångligt 
rasnamn att jag utelämnar det. Malamu-
tehanarna samt Smilla får dock inte plats 
i den trånga stugan. Det är åtminstone det 
skäl vi ger hundarna därute. Det blir bullat 
upp en hel del ätbart, allt mycket mumsigt, 
och så mycket att även hundarna får sin 
beskärda del av det goda.

Seminarium
På söndagsprogrammet står ”Semina-
rium” och ett femtiotal personer lyssnar 
hänförda till Nancy, som sysslat med rasen 
i nära 50 år. Hon visar bilder, hon visar 
filmer och hon förevisar detaljer på en 
livs levande, mycket tålig malamutevalp. 
Hon svarar på frågor och startar diskus-
sioner och delar med sig av sitt gedigna 
kunnande.  

En av aspekterna som Nancy tar upp 
är vad man skall tänka på vid utställ-
ning. En annan är vad rasbeskrivningen 
säger. I detta sammanhang poängterar 
hon de egenskaper som hunden bör ha 
för att kunna överleva i arktiskt klimat, 
s.k. överlevnadskaraktärer. Det har hon 
skrivit en artikel om, som f.ö. i översätt-
ning publicerats i Polarhunden för att 
antal år sedan. 

Iditarod är ett annat kärt tema för 
Nancy eftersom hon sponsrat ett flerårigt 
projekt både med hundar och pengar. 
Bilder och film från det hittills enda 
renrasiga malamutespann som någonsin 
ställt upp i tävlingen är mycket intres-
sant att se. Auditoriet får sig till livs flera 
spännande episoder från loppet bl.a. hur 

hennes muscher, Jamie Nelson räddade 
livet på några av sina medtävlande som 
höll på att dö av kolmonoxidförgiftning 
i en övernattningsstuga.

Efter seminariet tar vi så farväl av alla 
trevliga malamutevänner, nya som gamla, 
och kan summera helgen som ytterst 
lyckad och gratulerar arrangörerna dels 
till att ha bjudit in Nancy Russel, rasens 
Grand Old Lady idag, och dels för ett 
lyckat evenemang med utställning och 
seminarium!

Epilog
Söndag kväll anländer vi till Doris och 
Åke och det blir sängen direkt efter en 
mastig kvällsfika. Måndag morgon får vår 
tvååriga tik härja fritt med deras jämn-
åriga landseertik och de busar i en timme 
innan vi är tvungna att åka vidare norrut. 
Det är härligt när ens vuxna malamutetik 
kan leka med en jämnårig tik! Vi kommer 
hem till Kaskeluokt på kvällen, trötta och 
belåtna efter vår 85 mil långa hemresa 
från Stockholm, men stimulerade och in-
spirerade. Att umgås med hundmänniskor 
och deras hundar är ju vårt liv.

Nancy Russel dömer.
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Norsk Polarhundklubb & Norsk Alaskan Malamute Klubb 

 
Ønsker dere alle velkommen til 

 

 
 

Tid: 5-7. mars 2010, løpene går 6. mars 2010. 
Sted: Femundtunet Drevsjø, ligger i naturskjønne Engerdal kommune, Hedmark. 

Ca. 28 mil fra Oslo og ca 20 mil fra Trondheim. 
 
Polarhundløpet (P-LØPET) 100 km og 50 km.  
For registrerte polarhunder 
 
Drevsjøløpet 100 km og 50 km.  
Terminfestet løp som kjøres etter Norges Hundekjørerforbund’s regler for mellomdistanse.  
I tillegg skal utstyr medtas. Løpet går i samme løype som P-løpet. 
 
Søndag blir det Barneløp ca. 1 km på Femund isen. 
 
     
Påmeldingsavgift: 50 km Kr. 650,-   100 km: Kr. 800,- 
Påmelding og betalingsfrist 26. februar 2010.  
Etteranmeldelser per telefon - 928 97 297-  innen torsdag 4. mars. + 20% av pris. 
Påmelding: aktivitet@polarhund.no Kontaktperson : Leif Bjørneseth – 908 33 251 
Betaling til konto 1503.12.77466 Norsk Polarhundklubb  
NB! Vennligst merk innbetalingen med spannklasse, fullt navn og telefon på kjører. NB! Linsens     
fra Norges Hundekjørerforbund  kreves for deltagelse på alle løpene. 
 
    
Utfyllende info på www.polarhund.no  eller www.namk.no 
 
 
FLOTTE SPONSORGAVER OG DELTAGERPREMIE 
 
For booking:  
Ring Femundtunet på 62 45 90 66 /90 82 47 25, 
e-post rolf@sjumilskogen.no , 
eller gå inn på hjemmesiden http://www.sjumilskogen.no/ny/femundtunet 
     
Alternativ booking: 
Alt 1) Gangavstand, Femundsvika Gjestestue, 62 45 91 23, e-post post@femundsvika.no 
Alt 2) Ca 4,5 km, Drevsjø Camping, 62 45 92 03, e-post: tobronke@bbnett.no  
Alt 3) Sjekk  http://www.engerdal.info 
 
     

 
Aktivitetskomiteen for NP & NAMK 

www.polarhund.no  &   www.namk.no 

inviterer deg til samojedsamling 
 
                                         Tid: 26-28 februar 2010.  Sted: Femundtunet, Drevsjø 
 
Program for helgen: 
Fredag 26. feb:  
kl. 21.00:          Kjøremøte  
Lørdag 27. feb:  
Kl. 09.00: Løp ca 1 mil i disse klassene: 
                          1-, 2- og flerspann nordisk (ski og pulk). 4- og 6-spann nome (slede) Snørekjøring,  
                          1 hund i line. En dags løpet samme spannklasser som ovenfor. Nordisk 1 spann                          
                          gjelder som ennspannstest etter gjeldende regler. 
Kl. 12.00: Eksteriørutstilling for samojed, valpeshow og Barn & Hund  
Kl. 20.00:  Felles middag, husk påmelding direkte til Femundstunet. 
Søndag 28. feb: 
kl. 09.00: Løp, samme klasser som lørdag 
  Mulighet for ennspannstest 
Kl. 14.00:  Premieutdeling  
 
Dommer utstilling: Vigdis Nymark 
Priser utstilling: 
Kr. 320,- voksen og veteran. Kr. 160,- valp  
Kr. 410,- forlenget frist voksen og veteran 
OBS! Veteranklasse er det nå ifølge regelverket til NKK full pris på. 
Fra og med 3 hund med samme eier halv pris (unntatt valp).  Kr. 50,- Barn & hund. 
Avls- og oppdretterklasse er gratis. (Kravene for klasser www.nkk.no) 
Påmelding utstilling (UTEN UNNTAK): saraadet@polarhund.no  
NB: Merk innbetalingen med hundens Reg.nr. og tlf.nr. 
Bruk NKK’s påmeldingsskjema: www.nkk.no  
NB! Påmeldingen er bindende 
 
Løp: 
Påmelding løp (UTEN UNNTAK): saraadet@polarhund.no  
NB: Merk innbetalingen med spannklasse, kjørers navn og tlf.nr. 
NB! Påmeldingen er bindende 
Betaling utstilling/løp: Konto 5136.05.70030 Norsk Polarhundklubb 
 
Tilbud til overnatting på Femundtunet, pris fredag til søndag: Se annonsen for P-løpet.  
 

 
For booking eller spørsmål kontakt:  
Femundtunet på telefon 62 45 90 66,  
e-post rolf@sjumilskogen.no  hjemmesiden http://www.sjumilskogen.no/ny/femundtunet 
 

                          Norsk Polarhundklubb, avlsrådet for samojed. 

Spesialtilbud til de som ønsker å delta på både samojedsamlingen og p-løpet er Kr. 6.000,- 
per leilighet nr. 11-24. Tilbudet gjelder fra fredag 26. februar til søndag 7. mars 2010 (hele 
9 dager). Det kan lønne seg å booke tidlig, for å være sikret plass. 
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Ordförande
Anneli Jönsson, 0413-59 14 99 

eller 0730-83 22 16
Slåttervägen 31, 241 32 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
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö 

helene.larsson@addici.com 

Eva Skullman, 073- 832 04 37 
Kvarnbäcksvägen 3, 790 90 Särna 

eva.skullman@hotmail.com

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

peter@nbt.se 

Suppleant
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

Hej alla härliga Samojedvänner!!

När ni läser detta står julen för dörren och jag hop-
pas att den blir vit, kall och avkopplande, fast i 
skrivandes stund känns julen och snön lååångt borta 
då regnet står som spö i backen här.

Jag hoppas ni alla haft en bra höst och ser fram 
emot ett nytt spännande år med mycket aktiviteter 
för och med våra underbara samojeder.

Lite information om vad vi i styrelsen sysslat med 
under hösten:

Domarkompendiet är färdigställt, nya loggan är klar 
och vi har haft en bra arbetshelg där vi bl.a. disku-
terade hälsoproblematiken och då speciellt HD’n.

Vi har tagit fram statistik på samtliga kennlar och 
resultat på kullar födda från år 2000 och framåt. 
Vi blir mycket bekymrade då det är många kennlar 
som inte lever upp till RAS, som säger att man bör 
ha minst 60 % av sin avkommer kollade. Denna sta-
tistik kommer vi att visa i Furudal på uppfödarmötet 
och även då ha en diskussion hur vi ska gå vidare i 
arbetet med att förbättra vår HD-statistik.

På uppfödarmötet i Visseltofta hade vi HD-problemet 
uppe och då kom det ett önskemål om en träff utan 

Hundpromenad i december vid Ängsbergs fäbod. 

                 Foto: Cecilia Lönnberg

hund med föreläsningar och diskussioner. Två av våra uppfödare anmälde sig ”frivil-
ligt” att fixa denna träff. Tack Carina och Linda för arbetet ni lägger ner för att få till 
en bra träff.  Vi tror och hoppas att detta är något som många är intresserade av och 
hoppas att det blir en lärorik helg.

Så boka reda nu in helgen 10-11 april 2010.  Än så länge är inte programmet helt 
spikat men följande är klart. Platsen blir i Smökk’s lokaler Tass in som ligger i Len-
hovda.  Lördagen kommer det att bli föreläsning av förhoppningsvis någon av SKK’s 
avläsare och söndagen ägnas åt näringslära. Håll koll i nästa nr av Polarhunden och 
på hemsidan om mer info ang. helgen.

På tal om Visseltofta hade vi en fantastisk helg som vanlig, fint väder, underbar plats, 
trevliga värdar och alla ni underbara samojedägare som var där.  I år hade vi trots 
inofficiell status på utställningen över 50 anmälda hundar! Nästa år 2010 är den 
åter igen officiell, så då hoppas vi på ännu fler anmälningar. I år hade ändrat lite på 
konceptet vi körde utställningen på söndagen och hade övriga aktiviteter på lördagen 
som prova på drag, agility & rallylydnad. 

Ett uppfödarmöte/medlemsmöte hanns också med under eftermiddagen och på kvällen 
var det gemensam måltid.

Tack alla för en underbar helg. Vi ses igen nästa år och då hoppas jag ännu fler hittar dit.

MEN först träffas vi i Furudal för en förhoppningsvis snörik och solig vecka med 
massor av kul äventyr tillsammans. Till dess önskar jag er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!!!!
Anneli Jönsson

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.
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SPHK’s 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: Eivind Mjaerum

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 73m 
e-mail: tjararpssamojederna@hotmail.com med blanketten som bifogad fil.
Anmälan via email. 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 öppenklass 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, SPHK’s rasklubb för samojed
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska medtagas 
till utställningen. Gäller alla hundar oavsett om de deltagit förut eller inte.

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

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

GEMENSAM MIDDAG: På fredag kväll blir det gemensam middag direkt efter 
förarmötet. Pris på middagen är 80 kr för vuxna och 50 för barn.
Anmälan till Helene Larsson på telefon 08- 560 420 84 eller via mail på helene.
larsson@addici.com Sista anmälan och betalningsdag den 3/2-2009.

NORDISKT SAMOJEDMÄSTERSKAP I DRAG
13-14  FEBRUARI 2010

PLATS: Ore Fritids Stugby & Camping i Furudal, ca 4 mil norr om Orsa.   OBS! För 
mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en klass slås klas-
ser 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 polarhundsprov 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, SPHK’s rasklubb för samojed.
ESDRAS’s 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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Jag läste artikeln från Ma-
rianne och Kjell och blev 
lite förvånad. Jag hade 
flera gånger gått in på 
Mälardalens hemsida med 
där inte sett till några akti-
viteter rörande det nämn-
da i artikeln. Jag skrev ett 
e-mail till de berörda med 
frågan: När var den utsatt 
på hemsidan? Fick ett svar 
”Att den var utlyst i utgå-
va nr 2 (men det var i nr 
3)” och ”Detta borde vara 
tillräckligt tycker jag, då 
samtliga medlemmar har 
tidningen”. Som vi alla nu 
ser var det inte tillräckligt. 
Varför man inte utnyttjar 
Mälardalens hemsidan 
även övriga hemsidorna, 
förstår jag inte riktigt, då 
denna aktivitet har va-
rit efterfrågad och som 
många önskade.

Många med mig läser tid-
ningen och tänker, ”Bra, 
till detta skall man kan-
ske anmäla sig till” och 
så lägger man tidningen 
någonstans och glömmer 
det hela för man kanske är 
eller skall på semester. När 
det gäller aktiviteter är det 
bästa sättet att även utlysa 
sådana via hemsidor, för 
det är där som det är lätt-
tast att se om något skall 
inträffa var jag än befinner 
mig. Jag tror många med 
mig går in titt som tätt och 
tittar om det hänt något 
nytt.

Numera används datorn 
till mången information 
och varför kan inte SPHK/
Samojed/Mälardalens  
medlem utnyttja detta? 
Hoppas att ni och andra 

lär er detta. Därför finner 
jag att ert förvånande över 
resultatet lite märkligt, 
men inte för mig. För om 
man helhjärtat ville utföra 
en aktivitetshelg använder 
man alla tillgängliga ka-
naler som står till buds. 
Jag hoppas att detta be-
ror på för lite erfarenhet/
kunskap av annonsering. 
Personligen finner jag eran 
klagan ”Se vad vi gjort 
men ingen kom” lite kon-
stig.

Ert inlägg slutar med ”Så 
kort och gott vad är det ni 
vill ha för aktiviteter”. Jo 
en bättre annonsering.

Ethel Lidgren

Insändare

Svar till ”Vad vill ni ha” utgåva nr 4-2009

KALLELSE
Rasklubben för grönlandshund kallar till årsmöte den 22/1 2010 kl 19.00

Plats: Nederhögens vildmarkscentrum

På dagordningen ordinarie årsmötesförhandlingar

Motioner ska vara styrelsens ordförande Sofia Christensen Slåttergatan 24 667 
34 Forshaga el. ordforande@gronlandshund.sphk.se tillhanda senast 20100101.

VÄLKOMNA!

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…
Förhoppningsvis har snön till allt norr om Värmland 
när tidningen kommit ut. Att tro att det i Karlstad ska 
ligga snö i december vore att drömma. Vi får snarare 
hoppas på snö i januari, om vi får någon. 

Just nu håller planeringen för vinterns tävlingar på 
för fullt och vi hoppas på många meriterade på våra 
godkända meriteringstillfällen. Styrelsen har valt att 
godkänna så många tillfällen som möjligt för att det 
ska vara så lätt som möjligt att finna ett tillfälle att 
meritera sin grönlandshund. 

På vår vinterträff kommer upplägget att bli lite 
annorlunda i denna gång. Vi kommer att ha drag-
meritering, 2x3 mil, fredag och lördag och en lite 
annorlunda stafett på söndagen, ca. 12 km. Istället 
för den gemensamma middagen så kommer vi ha 
en knytmiddag där alla tar med sig något till bords. 
Förhoppningsvis kommer det många deltagare även 
denna och jag tror att det kommer bli en väldigt 
trevlig träff, som alltid. Vi kommer som vanligt ha vårt årsmöte i samband med vin-
terträffen. Där kommer det nya förslaget på meriteringsregler presenteras. Detta år 
har vi haft rekordmånga styrelsemöten vilket också gör det lite mer lättarbetat för 
styrelsen med kortare möten, lättare att följa upp vad som blir gjort och bestämt samt 
en allmänt bättre stämning överlag. Vi hoppas att vi kan fortsätta så nästa år med 
eftersom det har fungerat så bra.

Grönlandshundklubben har i höst haft sammankallande ansvar vad det gäller 
montern på Stora Stockholmsutställningen. Vi hoppas att allt har blivit som det är 
tänkt och gått som smort.

Se nu till att ta vara på den lediga tid ni har och vistas ute med era hundar, njut 
av tillvaron så ses vi under vinter, först förhoppningsvis i Nederhögen. Ha det gott…

Orsa Grönklitt
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GRÖNLANDSHUNDKLUBBENs
Vinterträff 21 – 24 januari 2010

Nederhögens Vildmarkscenter (Ca. 3 mil söder om Åsarna)

PROGRAM

Torsdag 21 januari
Ankomst till Nederhögen

Fri körning
Sista möjlighet till anmälan till Grönlandslöpet, (dragprov/-test), 2 x 3 mil.

Anmälan till Grönlandshundlöpet sker senast tors. 21 januari, till Lasse, nr se 
nedan

Startavgift, alla klasser 300:- (barnrace gratis)

Fredag 22 januari
Grönlandslöpet, första start kl. 10.00

Vi kör enligt ESDRA´s regler.
Barntävling, 4 – 7 km (anordnas vid intresse, meddela i tid!)

Årsmöte ca. kl. 19.00, se separat annons!

Lördag 22 januari
Grönlandslöpet, första start kl. 10.00

Barntävling, 4 – 7 km 
Föreläsning

Föreläsare ej klart, kommer på hemsidan www.sphk.se/gronlandshund
Gemensam middag och fest 19.00 samt prisutdelning

Knytmiddag, alla tar med och bidrar till middagsbordet

Söndag 24 januari
Grönlandsstafetten, 12 km stafett som körs parvis, lottning

Städning och hemfärd

Anmälan
Anmäl till träffen senast fre. 15 januari

Logi: 170 kr/natt och pers. Barn under 12 år: 85 kr/natt. Medtag lakan. 
Självhushåll

Lasse Hammarfalk, tel 0682-220 75, 0703-763 319 e-mail: svartisens@hotmail.com
Ring Lasse för vägbeskrivning. Skyltat från E45, Rätan

(Bindande anmälan, vid förhinder àring!)

Alla polara raser är välkomna!
Tag gärna med något till prisbordet!

VÄLKOMMNA!

Välkommen till Sveriges nordligaste 
utställning för polarhundar

Kiruna Snowdog 2010
Lördag 30:e januari 

- se polarhundarna i deras rätta miljö!

Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojed, siberian husky

Domare: Per-Erik Wallin (med reservation för ändring)
 Plats: Utomhus i centrala Kiruna,  Prel. på Centralskolans parkering

Klasser & anmälningsavgift:

Valpklass (6-9 mån) 125:-
Juniorklass (9-15 mån)  270:-
Unghundsklass (15-24 mån) 270:-
Öppen klass (15 mån -) 270:-
Bruksklass (15 mån -) 270:-
Championklass (15 mån -) 270:-
Veteranklass (8 år -) 200:-

Anmälan görs på SPHK’s blankett som finns att ladda hem på www.sphk.se
Anmälan skickas till: Johanna Adolfson, jojsan@telia.com 

Anmälningsavgiften betalas in på bg. 5458-1111
Sista anmälnings- och betalningsdag: 30/12 2009

Barn med hund (inofficiell klass)  50:-
Anmälan på plats innan bedömningen startar. Klassen döms av Åsa Mäkitalo.

Information: Agneta Henriksson, 070-376 99 09, agge1971@hotmail.com. 
Johanna Adolfson,  tel. 070-228 09 26, jojsan@telia.com
 Anna Kuru, tel. 070-512 98 81, chiliways93@yahoo.se

Utställningen äger traditionsenligt rum i centrala Kiruna i närheten av 
Kiruna Snowfestivals alla arrangemang (www.snowfestival.se).

GPS-koordinater:
N67°  51. 321’,    E020°  13.681’

För mer information om Kiruna och boende, 
besök www.lappland.se och www.kiruna.se.

Välkomna önskar SPHK övre norra
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Helgen 5-6 september genomförde SPHK’s 
rasklubb för grönlandshund sitt årliga 
höstmöte, detta år förlagt till Orsa Grön-
klitt. 
Uppslutningen till träffen var mycket 
stor och vi kunde glädja oss åt att vi även 
hade vänner från Norge och Danmark på 
besök. Under lördag var den enda fasta 
tidpunkten 16.00 då Nils-Arne Törnlöv 
skulle ge sin version av SPHK’s historia. 
Fram till 16.00 var det fria aktiviteter och 
eftersom termometern hade krupit under 
+10-gradersstrecket tog många av oss 
tillfället iakt och körde säsongens första 
träningsrunda med våra hundar. Hun-
darna visade då med all önskvärd tydlig-
het att det inte enbart var vi förare som 
hade längtat efter denna dag. Det lyste av 
löpglädje om hundarna och deras nöjda 
uppsyn efter träningen talade sitt tydliga 
språk. Andra passade på att besöka djur-
parken för att bl.a. titta på isbjörnarna 
som numera finns där. Vi hann även med 
att träffas och grilla korv och prata en 

stund innan det var dags att samlas för 
att lyssna till Nils-Arne.

Det visade sig att Nils-Arne var med när 
SPHK (Svenska polarhundklubben) bilda-
des 1971 och han kunde därför ingående 
berätta om de turer som föregick bildan-
det av klubben. Nils-Arne hade även bil-
der från 60- och 70–talet där man kunde 
se utvecklingen av bl.a. de banor som vi 
körde tävlingar på, men också en hel el 
hundbilder som visade att typen på rasen 
är den samma som för snart 40 år sedan. 
Det sistnämnda är ett gott betyg åt våra 
uppfödare eftersom det av klubbens stad-
gar tydligt framgår att ett av de viktigaste 
målen för vår verksamhet är att bevara 
rasens ursprungliga egenskaper. Under sin 
genomgång av klubbens historia nämnde 
Nils-Arne att Gösta Karlberg var den 
som först föreslog att samtliga 4 polara 
raser skulle var med i SPHK. Gösta, som 
fortfarande är aktiv, fick ett hederspris 
under söndagens utställning som ett tack 

Specialklubbsutställning – grönlandshund Lennart Andersson

Resultat från utställningen

Valpar
BIR  BIM 
Angisooq Quernertoqsarek Nivi Sekineq Qita

Bästa hanhundklass Bästa tikklass
BH-1 BT-1, Cert 
SUCH Nordic Sleddog’s Iqluksaq S(POLAR)CH Sirmiq
BH-2 Tiquaq av Wanvare
SUCH, S(POLAR)CH, BT-2
Tinka’s Zassasak Arrivok  Turte av Wanvare
BH-3, cert BT-3
Trym av Wanvare SUCH, S(POLAR)CH Cara
BH-4 BT-4
Nerriviks Jokk SUCH Svea Hund av Wanvare

Bruksklass
BIR BIM
S(POLAR)CH Sirmiq Tiquaq av Wanvare Trym av Wanvare

Bäst i rasen
BIR BIM 
SUCH Nordic Sleddog’s Iqluksaq S(POLAR)CH Sirmiq
 Tiquaq av Wanvare

Veteran
BIR BIM
SUCH, S(POLAR)CH Cara SUCH, S(POLAR)CH
 Tinka’s Zassasak Arrivok

Avelsgrupp Uppfödargrupp
Bästa avelsgrupp Bästa uppfödargrupp
NTCH Heksa av Wanvare Tinka’s

för de insatser han har gjort för klubben. 
Kvällen avslutades med gemensam middag 
och naturligtvis, massor med hundprat 
(vad annars !). 

Söndagen var avsatt till en specialutställ-
ning för grönlandshund där lördagens 
föredragshållare var domare. 56 hundar 

var anmälda till utställningen, vilket är 
en mycket, mycket finns siffra för vår 
ras. Kvaliteten var dessutom mycket hög 
med hela 13 utställningschampions och 6 
polarhundschampions i startfältet. Bruks-
klasserna var de största klasserna med 
10 hundar i både hanhund- och tikklass, 
vilket värmde i hjärtat.
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Godkända meriteringsstillfällen 2010

Styrelsen för rasklubben har beslutat att följande arrangemang är godkända 
meriteringstillfällen.

•	 5 - 6 januari: Snöträff 2x3 mil, Nornäs, Rasklubben för alaskan malamute, 
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)

•	 22-23 januari: Grönlandslöpet 2x3 mil, Nederhögen, Rasklubben för 
grönlandshundklubben, (Polarhundprov 1, Polarhundtest C)

•	 vecka 6, 8 - 12 februari: Malamuteveckan, 100 km, Rasklubben för alaskan 
malamute, (Polarhundtest D)

•	 20 - 21 februari: SHAM-draget 2x3 mil, Nornäs, Rasklubben för alaskan 
malamute, (Polarhundprov 1, polarhundtest C)

•	 6 mars: P-löpet 100 km, Femundstunet, Norsk Polarhundklubb, 
(Polarhundtest D)

•	 8 - 12 mars: Polardistans 16 och 30 mil, SPHK Västra, (Polarhundtest D)

•	 20 - 21 mars: Fäbodraget 2x3 mil, Koppången, SPHK Gävle-Dala, 
(Polarhundprov 1, polarhundtest C)

•	 27 - 28 mars: Utterträskdraget 2x3 mil, Arvidsjaur, SPHK ÖN, (Polarhundprov 
1, polarhundtest C)

Grønlandshundtreff
16 -18 April 2010

SPHK ved rasklubben for grønlandshund og 
NP ved avlsrådet for grønlandshund

Innviterer til treff på Johnsgård Turiststasjon ved Femunden. 
( 4 mil fra femundtunet. 9 mil fra Idre)

Velkommen til en sosial og trivelig avslutning på sesongen.Program: Legges ut 
på klubbenes hjemmeside senere.

www.Johnsgard.no

 Mer information: rita@wanvare.no   0047-7241 3852. Rita Lysholm 
skuckudogs@hotmail.com   076-847 7682 Malin Aspaas

När jag nästa år 1967 fick se en artikel 
i tidningen Falu-Kuriren, att urhunden 
hade fått valpar i Hälgbo Insjön var det 
naturligtvis en av Stig Juhlanders tikar 
som hade fått valpar. Jag beställde en 
tikvalp som jag döpte till Taika. Hon 
blev dock bara ca. fyra månader gam-
mal då hon drabbades av njurinfektion 
och urinförgiftning och dog strax före 
jul1967. Stig hade då en andra kull på 
gång som jag tog en ny tikvalp från och 
döpte till INALUQ (som betyder tjock-
tarmen enligt författaren Lars Norrman). 

INALUQ blev 14 år gammal och jag 
körde 12 Fäboddrag med henne. Hon 
var en liten tik på ca. 22 kg. På den tiden 
körde vi ju draghundstävlingar i bruks-
hundsklubbarnas regi och med dragvikt 
30 kg i 1-spann. Nästa hund blev en han-
hundsvalp som INALUQ var moster åt 
och han fick namnet TAJO. Nu hade jag 
så småningom ett 2-spann som jag körde 
med i flera år. Flera gånger lånade jag An-
ders Juhlanders TOGO som var kullbror 
till min INALUQ och körde 3-spann, 
bl. a. när jag vann SM i Östersund -71. 
TAJO blev som unghund 4a BIS på sin 
första SKK utställning i Sundsvall 1970.
 
Jag var med och bildade Grönlandshun-
dklubben och föreslog att vi skulle bilda 

en Polarhundklubb där även alaskan 
malamute, samojed och siberian husky 
skulle ingå. Jag tog då kontakt med SKK 
och fick till svar att det skulle ej möta 
några hinder. Sedan bildade vi SPHK och 
jag var då dess första kassör en tid. 

Minnesvärda tävlingar var när jag, Stig 
och Anders var i Norge och körde Norsk 
Polarhundsklubbs tävling uppe på Kon-
nerud i Drammen med 3 förstapriser i 
2-spann 3-spann och juniorklass med oss 
hem.
 
Min första fjälltur gjorde jag tillsammans 
med Stig, Anders och Erik Sellberg. Jag 
körde då med Inaluq och en pulka, och 
det var en 1 majtur 1969 som vi startade 
i Mittådalen och gick till Fältjägarstugan. 
Nästa dag fortsatte vi till Helags fjällsa-
tion och vidare till vindskyddet uppe i 
Ekorrpasset där vi stannade för natten. 
(Jag drabbades där av svår magsjuka 
och flera år efter detta kallade vi detta 
tillstånd för Ekorrpassjuka.) Vi fortsatte 
sedan under mycket stor möda från min 
sida vidare till Njåmeltjarvestugan som 
är en lappstuga (numera låst), som ligger 
på norra stranden av Sylsjödamm. Där fi-
kade vi innan vi fortsatte till Fältjägarstu-
gan och övernattning. 
Nästa dag var det så återresa till Mittå-

42 år med grönlandshund
Det är nu 42 år sedan jag skaffade min första grönlandshund. Vid min militärtjänst-
göring i Stockholm 1965-66 träffade jag Göran Ahlström med sin hanhund Malik på 
hundutställningen den 1 maj på K1. Vi pratade då om hundarna och han berättade 
att han hade varit och kört en draghundstävling som hette Fäbodraget, som gick i 
trakterna av Borlänge och Ludvika. Jag hade under min tjänst läst flera böcker av 
bl.a. Knud Rasmusen och Peter Fröjchen och blivit intresserad av grönlandshunden, 
som av deras beskrivningar var den rätta hunden för deras färder. 
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dalen och bilarna. Dessa fjälltrakter har 
sedan dess ofta blivit besökta av mig och 
hundarna i slutet av april, som slutet av 
vintersäsongen. Som mest har jag haft 
6 grönlandshundar samtidigt och har 
därför mestadels kört nordisk stil, vid 
träning även Nome och någon tävling i 
denna stil. 

Påskarna 1974 och 1975 körde jag 
utrustning åt STF på deras iglotur i 
sarekområdet. Vi låg då i snöbivak eller 
Iglo. Många påskar har vi gått på tur i 
Grövelsjöområdet och Femundmarka 
tillsammans med andra hundförare. Fä-
bodraget har jag kört över 15 gånger, 
Åredraget ca. 10 gånger med bra resul-

tat bl.a. en seger i Eukanobatrofen. Nu 
är det Beaver Trapp Trail som jag kört 
4 gånger och vill rekommendera som en 
trevlig 3-dagarstur. 

Startade i Polardistans 160 km 2008, och 
trots en hjärtinfarkt i nov 2007 lyckades 
mina hundar Tinkas Janka, Tinkas Urax 
och jag komma in på en hedrande 2-plats. 
Samma placering blev det 2009. Vi hade 
även en fin påsktur i Rogenområdet och 
en strålande 4-dagarstur i Helags-Gåsen- 
området i slutet av April 2008. Gjorde 
även samma tur April 2009.

På min första fjälltur 1969 såg jag skill-
naden med att köra pulka eller släde 
varför jag på hösten 1970 byggde mig 
den första släden som sedan blev modell 
till den än idag omtyckta Polarissläden 
för Nordisk körning. Tillverkade under 
många år även några olika modeller av 
Nomelädar.

Tidigt 1970-tal kom ju John Fairbanks 
hit och införde Nomestilen och vi körde 
den första tävlingen på Rosentorpsvägen 
uppe på Orsa finnmark strax norr om 
Koppångenstugan, som jag, Stig, An-
ders, Erik Sellberg och Åke Stormats se-
dan något år tidigare hade renoverat och 
ställt i ordning för hundkörningsträning, 
då vi funnit området mycket snösäkert. 
Vet att jag vid iordningställandet av stu-
gan en höst åkte skidor där den 20 sep-
tember. Många år var det full fart på 
hundkörningen där på allhelgonahelgen.

Några minnesvärda fjällturer 
Ett år körde jag, Stig och Åke utrustning 
till några deltagare i en fotosafari i Här-
jedals- och Jämtlandsfjällen. Vi startade 
i Ramundberget, jag med 4 hundar, Stig  

med sitt 3-spann och Åke med ett 2-spann.  
En av deltagarna hade sin egen labrador 
med pulka med. På den tiden körde vi ju 
med hundarna på rad efter varandra och 
ett 4-spann blev ju då ganska långt. Just 
när vi skulle starta nere i Ramundberget 
ryckte mina hundar av draglinorna och 
det blev en enda hög av hundar längst 
framme i skacklarna. Som tur hade vi 
reservlinor med oss, det var så kallade 
balataremmar som vi använde oss av då. 

Vi tog oss så småningom iväg upp emot 
Fältjägarstugan med våra tungt lastade 
slädar, lastade med på den tiden nödvän-
diga utrustningen (bilbatteri 5 V, kom-
munikationsradio för eventuellt kontakt 
med Nordnorge eller Italien på så kal-
lat skipp, samt en 9-tums TV med till-
hörande antenn). Efter installationen i 
Fältjägarstugan var det så dags att med-
dela gästerna i andra rummet att ville 
dom se på VM i ishockey på TV var dom 
välkomna. Dom tittade då på oss som vi 
kommit från en annan planet, men kom 
snabbt in till oss mitt i sina matbestyr. 

Den turen fortsatte sedan vidare till Hel-
ags Fjällstation med det välkända paret 
Henry och Signe De Rohn. Vi bodde där 
i det gamla självhushållet. Trots ihärdiga 
försök med antennen blev det ingen TV-
bild. Nästa dag fortsatte vi mot Sylarna. 
Vid starten från Helags var även Signe 
utanför huset och tittade när vi drog iväg. 
(Vid en tidigare 1 majtur hade vi nyp-
lockade blåsippor med till Signe, vilket 
hon alltid kom ihåg vid våra besök) 

Vid Sylstationen bodde vi också i gamla 
självhushållet. Vi gick sedan vidare leden 
mot Ekorrpasset. Nerför branten mot 
vindskyddet hade jag på min förut tungt 

Gösta Karlberg med hundarna Tinkas JANKA , Tinkas URAX på Polardistans -08. 
Foto: Såsa
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lastade släde även en fotograf sittande 
på släden för lite häftiga bilder. Allt gick 
dock bra nerför, men nere i passet vidtog 
borttagandet av mitt helskägg (a la Fidel 
Castro). Ävenså råkade jag få en gummis-
tropp i ansiktet med en rejäl blåtira som 
följd. Med detta sargade ansikte kom vi 
så småningom till dammvakarstugan vid 
Sylsjödamm. De norska dammvaktarna 
undrade nog vad det var för ett gäng som 
dom skulle inhysa när dom såg mig.

Jag och fotografen Kell-Åke Klockars 
som hade anordnat turen, lånade en 
gammal Skidoskooter av dammvakten 
och åkte ner till gamla Nedalens Fjäll-
station för fotografering då den senare 
skulle rivas. En idrottsförening hade fått 
den och skulle flotta den nedströms. Plat-
sen där den låg är nu vid högvatten bot-
ten på Essansjön.

Nästa dag fortsatte vi över Sylsjödamm 
mot Fältjägarstugan. En kommentar jag 
minns från den dagen var han med lab-
radoren som sa, att det tristaste han viste 
var när vi stått och väntat på honom och 
hunden, och sedan fortsatte just när dom 
kom ikapp. Vid Sysjödamm träffade vi 
en Lappgubbe som av det dåliga resul-
tatet i ishockey VM för svenskarnas del 
påstod att spelarna var nog onyktra. Han 
lovade dock Kell-Åke att komma förbi 
Fältjägarstugan och låta honom tolka 
efter skotern ner till Ramundberget näs-
ta dag. När han ej dök upp dagen efter, 
utan Kell-Åke fick för egen kraft ta sig 
till bilen, skojade vi och sa att gubbens 
påstående om spelarnas tillstånd gällde 
nog mera hans än deras.

En varm sistaapriltur gjorde jag ensam 
med hundarna i mitten av 1980-talet. 

Startade i Mittådalen åkte upp mot Fla-
truet, över Korpåsen mot Fältjägarstu-
gan. Jag stannade på Holmsjön och fi-
kade, tog av mig på överkroppen och satt 
bara i T-tröja och fiskade, fick en mycket 
fin röding och solen gassade från en mol-
nfri himmel. Fortsatte efter en stund till 
stugan, skidföret var blött men snön höll 
för både hundar och skidor. Väl framme 
vid stugan visade termometern +36 grad-
er. Gick ner till den lilla sjön vid stugan 
där man hämtar vatten. Provade att fiska 
och fick några små rödingar.  Mina bara 
armar var tomatröda till färgen, och nat-
ten blev därför ej så angenäm som jag 
hade hoppats. Jag lovade då mig själv att 
hädanefter var det skjorta på som gällde. 
Nästa dag drog vi vidare till Helags Fjäll-
station och sedan mot Gåsenstugan. Vid 
vindskyddet Hulke träffade jag en äldre 
man med en ganska tung ryggsäck. Jag 
erbjöd mig att ta hans ryggsäck på släden 
uppför stigningen till Gåsen. Han blev 
mycket glad då det var mycket varmt, 
och när vi kom upp till Gåsenstugan 
visade termometern +39 grader. På kväl-
len bjöd jag mannen med ryggsäcken på 
röding som jag hade fått dagen före och 
han var mycket tacksam för det. Nästa 
dag fortsatte jag  leden mot Sylstationen. 
Nere vid Handölan hade snösmältningen 
kommit igång rejält så att vattnet rann 
decimeterhögt uppe på isen, men över-
farten gick ändå bra. Strax efter över-
farten av Handölan mötte jag två tjejer 
som hade bott på Sylstationen, men där 
hade det varit så mycket folk att dom 
hade fått ligga i herrbastun på natten. Jag 
fortsatte vidare till Sylstationen där jag 
stannade och fikade. Sedan åkte jag mot 
vindskyddet mellan Helags och Sylarna 
men barfläckarna blev allt större under 
dagen. När jag kom till Helags Fjällsa-

tion träffade jag några grabbar som hade 
varit uppe på toppen av Helagsfjället. 
Där var så vindstilla att dom skulle kun-
nat låta en tändsticka brinna utan att 
slockna. När jag nästa morgon kl 5.00 
lämnade Helags stod Henry De Rohn i 
fönstret och vinkade farväl. Jag åkte över 
Östra Helagsskaftet mot Skärvagen och 
över Korpåsen mot Flatruet, och då bör-
jade hundarna trampa igenom snön så 
när jag kom fram till vägen lämnade jag 
hundarna där. Gick sedan vägen ner till 
Mittådalen och hämtade bilen (en lång 
promenad). Åkte sedan upp och häm-
tade hundar och släden. Det var den sista 
turen för några av mina gamla hundar.

En påsktur, jag tror det var 1991, kom 
jag, min son Jonny och Raymond Carls-
son, upp till Mittådalen i fint väder, så 
vi parkerade bilen med släp uppe på Fla-
truet . Åkte till Fältjägarstugan första 
dagen. Sedan åkte vi till Helags och vi-
dare upp till Gåsenstugan. Dagen efter 
i mycket blåsigt väder till Helags Fjäll-
station fick vi besked att vägen över Fla-
truet var igensnöad och stängd. Efter 
övernattningen på Helags skulle vi åka 
till bilen och hem. Men vägen var fort-
farande avstängd fick vi till besked och 
skulle ej öppnas idag heller. Men jag sa 
till Raymond och Jonny, ni skall få se att 
när vi kommer upp på Korpåsen kom-
mer nog snöslungan och kör upp vägen. 
( en önskedröm)  Jag tänkte under vägen 
att vi får väl åka ner till Mittådalen och 
övernatta där tills vägen blir öppnad. 
(Bara det att jag någon dag senare skulle 
flyga till Tyskland på jobb)  Uppe på Ko-
rpåsen stannade vi och tittade ut över ett 
helt vitt landskap, och då sa Jonny, far 
vad är det där för någonting där långt 
borta? Jag sa, det är en lappkåta, men 

han sa att det rör på sig. Då tog jag upp 
kikaren och till min stora glädje såg jag 
nu att det var den stora snöslungan på 
väg mot Ljungdalen. Det blåste fort-
farande ganska friskt, jag sa vi måste 
skynda oss ner till bilen om vi skall ha 
någon möjlighet att ta oss därifrån. Väl 
nedkomna till bilen ca. 20 min senare såg 
vi att det hade blivit ca.1/2 meter drivs-
nö på vägen igen. I väntan på Raymond 
konstaterade jag och Jonny att loppet var 
kört. Men då strax innan Raymond an-
lände fick jag se snöslungan komma till-
baka med några bilar i kolonn bakom. 
Jag ropade till Jonny och Raymond, ta 
hundarna och åk efter kraftledningen ner 
till Mittådalen, jag måste hänga på snös-
lungan med bilen. Föraren gjorde några 
inkörningar framför bilen med slungan 
och jag kom lös och kunde hänga på 
kolonnen. Väl nedkomna till Mittådalen 
visade det sig att det var några kompisar 
till slungeföraren som också hade blivit 
fastsnöade, och det var dom han skulle 
hämta. Men medge att det var BINGO 
för oss. Jonny, Raymond och hundarna 
var redan där när vi kom dit. Så återstod 
att skotta ur all snö som drivit in i hund-
burarna på släpvagnen, lasta hundar, slä-
dar och åka hemåt. Tysklandsresan var 
räddad. Varning för parkering uppe på 
Flatruet. 

Få är dom vintrar som jag EJ besökt 
Grövelsjö- och Helagsfjällen under alla 
mina år med grönlandshund. J ag tycker 
att dessa områden är idealiska för hund-
körning.

Gösta
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Då närmar vi oss slutet på året, men innan vi 
går in i 2010, ska vi ta en kort tillbakablick på 
1930-talet. På den tiden fanns det vare sig TV 
eller bredband, mänskligheten var befriad från den 
digitala världen. Man hade gott om tid att tävla 
med sina hundar och det gjorde man ofta och flitigt. 
Efter tävlingarna träffades och umgicks förarna. 
Man hade en social gemenskap och man pratade om 
utrustning och regler, men framförallt diskuterades 
hur en bra slädhund skulle vara byggd. Ett resultat 
av de här diskussionerna är när den amerikanska 
kennelklubben 1930 erkänner de sibiriska hundarna 
som en egen ras. Detta innebär att rasen firar 80 
år 2010. Enligt de internationella regler som gäller 
räknas USA som ursprungsland och två år efter 
rasens erkännande kom den första standarden. Den 
har sedan reviderats några gånger. Från en pälsjägare 
i Alaska kom 1960 den första siberian huskyn som 
registrerades i svenska kennelklubben. Det skulle 
dröja enda till 1969 innan den första svenskfödda 
valpkullen registrerades.

År 2010 är också det år som SPHK arrangerar en 
domarkonferens för de fyra polara raserna. Under 
sommaren och hösten har ett nytt raskompendium 
tagits fram. På konferensen har varje ras har en 
ansvarig domare och ansvarig för siberian husky är 
Karsten Grönås. 

SH Aslakkgårdens Selene Silverstrimma 1 år.
Ägare/Foto: Ingela LindbäckOrdförande 
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Under sommaren och hösten har jag varit på några utställningar och det finns många 
fina hundar att titta på. Flera av de här hundarna skulle kunna få ännu bättre omdöme 
om ”handlern” hade tränat på att visa sin hund. Att lära sig visa en hund är en konst och 
det tar tid att lära sig, eftersom det är flera moment och situationer som måste tränas. 

Och vart var vi då på väg? Ja, när det gäller enkäten håller vi i skrivande stund (början 
av november) på att sammanställa enkäten. Enkäten kommer att redovisas på hemsidan 
och i det första numret av Polarhunden 2010. Det är glädjande att svar kommer från 
ett brett spektrum av siberian huskyägare och att mer en hälften av de svarande kan 
tänka sig hjälpa till med någon uppgift utan att sitta i styrelsen. Enkäten kommer 
även att ge rasklubben, distrikt och SPHK en tankeställare om vad medlemmarna vill 
få ut av sitt medlemskap – ja, en tankeställare rätt och slätt om vart vi är på väg och 
hur framtiden bör utformas.

Anders Hörnlund och styrelsen för rasklubben önskar alla en riktig 
God Jul och Gott Nytt År

Siberian huskys som utmärkt sig på andra sätt än i draget

Numera är det inte helt ovanligt att se siberian huskys både på lydnadsbanan, 
agilitybanan eller i viltspårskogen. 

Nya resultat för hösten 2009 
Ylajärvis SM Maud  Lydnadsprov klass1  167p  1pris 
Ylajärvis SM Maud  Lydnadprov klass1  148p  2pris
Wolfmark Eternal Flame  Lydnadsprov klass1  134p  3pris
Katja  Lydnadsprov klass2  174,5p  1pris och ny titel LPII
Heidiburgh Farkas  Viltspårsprov Öppen klass  1pris
Broscheit Fang’s Kneesaa  Agility klass 1    6 plats  (1’a pinne)

Malin Sundin, 
tävlingssekreterare 

rasklubben

Broscheit Fang’s Kneesaa.

Foto: Thomas Szabo
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BUP har år 2009 tilldelats kennel Ylajärvis och Malin Sundin, Orsa

Bruksuppfödarpris = BUP, är en utmärkelse som uppfödare erhåller då högst 10 hundar 
av dennes uppfödning inom samma ras meriterat sig i bruks-/jaktprov. 

Dessa hundar utgjorde BUP:et
Mettemarit - Haakon - Vargtass - Alex - Titti - Bore - Wille - Babe

Malin Sundin är en erfaren hundförare 
med många år på medarna. I princip 
kan man väl säga att hon alltid haft 
draghundar, då hennes första egna hund 
var Lupis, född 1989. Enligt Malin en 
mycket duktig och komplett draghund 
som genomförde bl.a. Femundlöpet 
1994. Stammoder till de som idag utgör 
Ylajärvis kennel var Titti, Femundslöpets 
yngsta hund 1994, vilken kom att betyda 
enormt mycket för kenneln. Titti är mor 
till den i dag 8-åriga Mettemarit, som 
2005 bröt benet, men trots det har gått sju 
långdistanstävlingar och ett antal andra 

tävlingar efter det. Hon har kommit att betyda mycket i aveln och har 19 avkommor 
spridda över hela Sverige och även Norge. 

En hund som skiljer sig från många av de ljusa hundar som idag finns på kenneln är 
den mörkgrå Vargtass som trots sina unga år redan hunnit med att få dragprovspris på 
samtliga distanser och i samtliga klasser. Han blev också Sveriges yngsta polarchampion. 

År 2009 nådde kenneln enligt Malin en av sina största framgångar i draget då de kom 
i mål på Amundsen Race 420, Sveriges längsta långdistanstävling. Edwin, Mette, Titti, 
Vargtass och Tia gjorde en insats utöver det vanliga och känslan av att nå målet i 
Röros går inte att beskriva, säger hon. Hon har även kört ett antal Polardistans 160.
 
Sedan 2000 har 42 Ylajärvar fötts, 6 stycken har blivit polarchampions, samtliga med 
CK och ännu fler har dragprovspris. 3 st har fått 1pris på samtliga distansformer:

Vargtass, Bore och Titti. 
1st har pris i samtliga tävlingsklasser (Vargtass)
1st har lydnadspris
Många Ylajärvar har CK på utställning. 

Sofia Ericsson

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
SPHK’s Rasklubb för siberian Husky kallar till Årsmöte

 
Årsmötesförhandlingar enligt SPHK’s stadgar för rasklubbar.

Motioner ska vara rasklubbens styrelse tillhanda senast fem veckor före 
årsmötet.

Mailadress: sekreterare.sh@sphk.se 
eller med brev till: Anna Kårwik Stationsvägen 30 840 40 SVENSTAVIK

Mötet hålls i samband med Rasmästerskapet/SHAM-Draget i Nornäs.
 

Datum: Lördagen den 20 februari 
Tid: kl 16.00

Plats: Nornäs (lokal anslås vid start och målområdet)

VÄLKOMMEN önskar Styrelsen

Polaris Brun och Röd nu för omg, leverans

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

För Nordisk stil

För mera information se
www.kallasgarden.se

eller ring Gösta
0248-143 86  070-621 43 86

Huskyvalpen Frost ”hjälper” till med flasklam-
men...                                      Foto: Malin Sundin
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Förutom utställningen 

gick det även att gå 

tipsrunda, shoppa 

hundsaker och, som 

här, prova på agility

Drygt två hundra Siberian huskies ställdes ut på rasspecialen i Bjursås
BIR blev treårige Nordvikens Kutter. 
Foto: Sofia Ericsson

En tät päls gör att det ibland kan vara 
svårt att bedöma hundarnas kors. 
Karsten Grönås tar handgripligen tag i 
problemet

Tina Permo dömde valpar och 
unghundar

Det var strålande sol under lördagen då unghundarna ställdes ut

Siberian husky specialen Foto: Marlene Karlsson
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51-åriga Michael Schmidt-Nägel är 
född och uppvuxen i Tyskland. Han har 
tillsammans med frun Dagmar bott i 
Sverige sedan 2002, då de tog sitt pick 
och pack och flyttade från hemlandet 
för att istället bosätta sig i Hällnäs 
i Västerbotten. Förutom två vuxna 
söner som bor kvar i Tyskland består 
familjen numera av åtta grönlandshundar 
och tre alaskan huskies, där den egna 
kenneln Qaumaneq är ett känt namn ute 
i Europa. Michael som nu är ledamot i 
rasklubben för grönlandshund samt en 
aktiv kommunalpolitiker, beskriver sig 
själv som en pålitlig, ärlig och envis man! 

Det krävs mycket mod och vilja för 
att ge sig in på den resa som Michael 
och hans fru har gjort. Långt ifrån alla 
skulle våga göra samma sak, där många 
drömmar slutar med att bara vara just 
en dröm. Michael och Dagmar hade som 
så många andra byggt upp en säkerhet 
i sitt hemland med familj, jobb, vänner 
och fritidsintressen som alla bidrog till 
att vardagen tryckt rullade på. Michael 
som är utbildad matematiker hade ett bra 
och välbetalt jobb som manager, men det 
var också ett stressigt jobb som innebar 
mycket övertid och därmed mindre 
tid över till hundarna, som då fick bli 
Dagmars ansvar. Sedan fanns det ju också 

en annan viktig sak som saknades i deras 
liv – nämligen snön. 
– På tio år i Tyskland körde vi släde 
hemifrån en enda gång… Vi brukade 
semestra i Idre och Särna om vintrarna 
och kände att det var helt underbart 
att få sticka iväg och köra 5-6 mil med 
hundarna på snö. Det var så vi ville ha 
det och tillslut fick vi välja mellan att 
satsa på en yrkeskarriär med fin ekonomi 
i Tyskland eller att flytta och få en bra 
livskvalité tillsammans med våra hundar, 
berättar Michael. 

Vi vet redan vilket alternativ det blev. 
För Michael och Dagmar var livskvalitén 
viktigare än jobbet och de tog beslutet 
att flytta från hemlandet. De hittade ett 
perfekt hus i norra Sverige med goda 
snötillgångar, träningsmöjligheter och i 
ett ensamt läge utan grannar. De slog till 
och flytten var ett faktum.
 
Kändes det inte läskigt att lämna 
tryggheten bakom er?
– Läskigt är väl inte rätt ord, mer spännan-
de som en utmaning är. På grund av ut-
bildningen och jobbet hade vi flyttad flera 
gånger i Tyskland, därför var det inget nytt  
för oss att lämna allting bakom oss. 
Eftersom Dagmar hade fått ett fast jobb re- 
dan innan hon kom till Sverige, fanns det 

Medlemsprofilen möter

Michael Schmidt-Nägel – Modig man med drömmarna i mål

”Han är en av de modiga människor som har lämnat sitt hemland för att kunna 
förverkliga sin dröm, att få leva på en plats med goda snötillgångar tillsammans 
med sina polarhundar”, löd Annika Uppströms motivering till detta nummers 
profilperson. Polarhunden tog därför chansen och ringde upp Michael Schmidt-
Nägel som bland annat berättade om den stora utmaningen i att lämna vardag och 
trygghet bakom sig i Tyskland, för att starta ett nytt liv med hundarna i Sverige!

en viss ekonomisk säkerhet. Men ändå var 
vi väl lite rädda att ge upp den säkerheten 
och tryggheten man redan hade. Sedan 
måste man självklart vara intresserad och 
öppen att lära känna en ny kultur och nya 
människor, annars blir det svårt.

Trivs du bra här då?
– Det är helt okej att bo i Sverige, det 
är ganska likt Tyskland på ytan. Fast 
när man kommer in i samhället lite mer 
så märker man stor skillnad på hela 
systemet och befolkningen. Men jag 
trivs mycket bra här! Jag ville åt snön 
och nu har jag fått den. Nu startar man 
hemifrån och efter fem minuter är man ute 
mitt i den fina naturen, det är så skönt.  

I och med flytten till Sverige skolade Michael 
om sig till undersköterska och med ett 
deltidsjobb som behandlingsassistent har 
han fått mer fritid och kan också ta mer 
ansvar för hundarna än tidigare.  Det 
har även inneburit en hel del tävlingar 
för honom i 4- och 6-spann medel- och 
långdistans.  
– Förut var vi iväg på mycket fler tävlingar 
och det brukade gå riktigt bra, vi var ofta 
det bästa grönlandshund-spannet. Vi 
har hela huset fullt med pokaler och har 
vunnit det mesta! Men nu har vi trappat 
ner rejält på tävlingarna de senaste åren.

Hur kommer det sig, att ni inte tävlar så 
mycket längre?
– Vi har jätteduktiga hundar men är inte så 
tävlingsinriktade längre utan åker någon 
gång ibland. Avstånden är så långa här, 
ofta har vi 50 mil enkel väg, vilket är en 
lång resa för både oss och hundarna. Att 
välja mellan att sitta i en bil i nästan två 
dagar och ha hundarna på kedja när man 
kommit fram, med att istället lägga tiden 
på långturer hemifrån, då är det sista 
alternativet mer värt för oss! 

”Stor skillnad mot Tyskland”
Michael berättar att det blev fler tävlingar 
i Tyskland då avstånden där var mindre. 
Samtidigt ordnades det både mer 
barmarkstävlingar och träningsträffar där, 
än vad det gör här i Sverige.  Där fanns 
det möjligheter att nästan varje helg åka 
iväg på en träff där de tillsammans med 
10-15 andra spann kunde och sticka ut 
och träna.
– Dessa utflykter arrangeras inte alls i 
samma mängd här, och jag saknar det 
lite! Om man träffas i Sverige så är det 
nästan alltid på grund av en tävling, och 
det är lite tråkigt. Man behöver inte tävla 
för att man har polarhundar, utan det är 
roligt att bara träffas och ge sig iväg på 
utflykter tillsammans!

Michael Schmidt-Nägel under 
starten till Polardistans 2006. 

Foto: Helmut Weisskopf
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”Envisa grönlandshundar”
Under åren som gått har Michael samlat 
på sig mycket minnen och en hel del 
knasiga äventyr med hundarna. Ett av 
dem, som han beskriver som ganska 
”grönlandshunds typiskt”, hände under 
en semester i Dalarna. Varje dag korsade 
de alltid en väg under träningsturerna och 
hundarna visste vart de skulle gå. Men 
så en gång fick ledarhundarna syn på ett 
par barn som lekte längre bort på vägen. 
De fick en idé att de skulle hälsa på dem, 
bytte riktning och rusade iväg mot dem…
– De fick helt enkelt för sig att ”nej nu 
är det dags att göra något annat idag”. 
Grönlandshundar älskar barn, och envisa 
som de är gick det bara inte att få stopp 
på dem! Barnen som såg ett stort spann 
med hundar komma rusandes mot dem 
sprang hem, och hundarna sprang efter, 
in på tomten och enda fram till husdörren 
där barnen stannade. Där stod jag med 
ett 5-spann hundar i en klump, i en helt 
främmande familjs farstu… 
Michael fick krångla ut hundarna från 
tomten, försöka få ordning på spannet 
och få dem tillbaka till spåret. Men då han 
äntligen lyckats med det och åter kom till 
korsningen bestämde sig hundarna för att 
det roliga var slut för den här gången. De 
ignorerade Michaels direktiv och sprang 
hem till stugan istället för att svänga åt rätt 
håll och fortsätta träningsturen!

Har du något bra tips som har med våra 
hundar eller hundkörning att göra?
Ja, det kanske är ett känsligt område 
men jag säger det ändå. Det finns många 
djurrättsaktivister som inte vill att våra 
polarhundar ska användas till drag, och 
som tar alla chanser de får att sätta dit 
oss. Därför tycker jag det är jätteviktigt 
att vi verkligen tar hand om våra hundar 

på bästa sätt. Gör vi det ger vi dem inte 
chansen att klaga på något heller, och vi 
slipper få problem inom sporten! 
Michael menar att det handlar om 
sådant som att ha ordentliga och rena 
hundgårdar, inte ha för små boxar, inte 
låta hundarna bo konstant på kedjor och 
liknande saker. Till det hör även att man 
beter sig bra då man är ute på träffar, 
inte skriker, tar plats eller får utbrott mot 
hundarna, samt att man visar hänsyn till 
andra ute i spåret. 

Det var ju Annika Uppström som skickade 
intervjufrågan vidare till dig och hon 
undrade samtidigt om det har blivit som 
du tänkt dig?
– Ja, det har det. Jag trivs mycket bra 
med mitt liv just nu, jag har mina hundar 
och har mycket tid för dem. Jag börjar 
till och med bli hemmablind nu på hur 
bra man har det… Jag kan köra på snö, 
hemifrån och är snart ute i vildmarken. 
Tillsammans med minusgrader och soligt 
väder är detta det underbaraste som finns 
och det vackraste man kan tänka sig! Det 
har blivit som jag hoppades och jag ångrar 
ingenting med att jag kom hit!

Vem vill du att vi ska intervjua nästa gång 
och vad är din personliga fråga till denna?
– Ta Birgitta Sandin som har siberian 
huskies. Hon bor på en jättefin gård, kör 
turistverksamhet samtidigt som hon även 
når framgångar på tävlingar. Man brukar 
ju bara hinna satsa på den ena delen, 
men hon fixar båda. Jag hoppas hon kan 
förklara hur hon bär sig åt, vad hon har 
för recept för att lyckas med detta!

Av Josefin Andersson

Medlemsannonser

OMPLACERING/SÄLJES

Grl-Tik 8 år, Such,Nuch,NordV-
03,SV-05. Hd A.PHT C,PHP 1,PHT D 
2 ggr. Deltagit i flera löp med mitt 6-8 
spann. Söker ett hem med hundgård, ej 
avel. Social, barnkär.
29 kg. Utmärkt klövjehund el spann-
hund. Regg nr:S41794/2002
 
Am-Tik 5 år,HD/ED ua, ögonlyst ua, 
PHP 1,PHT C. Har gått som ledarhund 
och spannhund i mitt 6-8 team.
Deltagit i flertal medeldistans tävlingar. 
29 kg social, barnkär tik.Har pass. Ej 
avel. Omplaceras tillsammans med sin 
son nedan.Söker hem med hundgård och 
arbete i selen. Regg nr:S46889/2004
 
Am-Hane 2 år, Inkörd sesongen 2008, 
en hårt jobbande, energisk hane. En so-
cial barnvänlig kille som ger allt. 32 kg. 
Utställd som junior med 1’a & HP.Söker 
hem med hundgård och arbete i selen. 
Regg nr:S56525/2007
 
Am-Tik 2 år, Körd i 2-3 spann. Social, 
utställd i Norge och HD/ED ua.Ej avel. 
Söker hem som frilufshund & sällskap.
Hundgård vill Tikka ha. Väntar 
på omreggning till Sverige. Regg 
nr:S53874/2007
 
Nedgång på hundantalet, därav omplac-
eringarna. Vid intresse titta in på www.
nordicsleddogs.se  för info om de tre 
översta hundarna, skickar bilder & info 
vid intresse, Seriösa och hundvana kan 
göra sig besvär.
Mail: skuckdogs@hotmail.com
Mobil: 076-847 76 82

7 Underbara Samojedvalpar! 
Födda 7 november och leveransklara 
i januari 2010. Vi följer SKK:s 
och SPHK:s regler och valparna är 
reg. chippade, avmaskade, vacc. 
veterinärbes. och levereras inte före 
8 veckors ålder.  Med i köpet följer 
en liten valplåda med foder, koppel, 
leksaker m.m. 
Båda föräldrarna är HD-röntgade och 
ögonlysta med resultat UA. 
Vi vill att ni som funderar på att 
köpa valp av oss kan erbjuda valpen 
ett kärleksfullt, varaktigt och aktivt 
hem. Valparna kan tingas mot en 
handpenning på 2 000kr som inte 
återfås om ni inte fullföljer köpet. För 
att följa dem gå in på www.myice.eu

ALASKAN MALAMUTE

Malamutevalpar 
Två tikar och en hane kvar att tinga 
efter välmeriterade föräldrar inom drag.
Föräldrarna är HD/(ED) fri, Ögonlysta  
ua/fri från ärftligasjukdomar. Dragprovs 
meriterade med PHT D och PHP 1 
samt flertal pall placeringar för fadern 
som ingår i  Team Sweden spann för 
sin ägare, som tävlat framgångsrikt i 
långdistans och sprint. Kombinationen 
har sin vikt på ledaregenskaper, Drive 
och temp.
Lev v 46. Säljes enl SKK regler.
Mail: skuckudogs@hotmail.com
Mobil: 076-847 76 82
www.nordicsleddogs.se

SAMOJED

76   Polarhunden 5/2009 Polarhunden 5/2009   77



Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

ÖVRIGT

Kennel Tewee-Soo har Siberain husky-
valpar till salu. Födda den 24 septem-
ber 2009. Moder:Vintervittras Yrpa 
S56530/2007. Fader: Tewee-Soo Timber 
S11950/2004. Valparna säljes endast till 
aktiva hem.
För mer info ring 0657-350 22

Siberian Huskyvalpar
Två kullar efter Vindsnabbe’s Eagle 
S54025/97
e Rijker Imna  u Skyfri Av Seppalaska
Första kullen med:
Abbaboos Chantarelle S48201/2006
födda 091105
Andra kullen med:
Kvarnmyrens Cloud S50664/2003
Beräknas födas 091126
Välkomna att ringa:
Anna Kårwik 070-601 10 50
Kennel Trädgårdsvargen

Två slädar
Liten trä-släde, passande till 2-3 hundar.
1500:-
Oninakka 170. Tobogga.
Slädsäckingår. 4000:-
mail: skuckudogs@hotmail.com
Telefon:076-847 76 82

Transportbil för hundar till salu.
VW-transporter, lång med högskåp, 
2,5 liter bensinmotor, 120 hk, manuell 
5 växlad växellåda, årsmodell -00, 
14900 mil. Besiktad i maj 2009 utan 
anmärkning.
Dragkrok, extraljus, elektriskt styrd 
takventil, eluttag för motor- och 
kupévärmare, fast monterad stege på 
bakdörr, löstagbara lastbågar, komplett 
servicebok.
Pris 59000 kr inkl. moms. I priset ingår 
också 8st hundburar samt dubbade 
vinterdäck som har rullat ca 600 mil.
Är du intresserad så ring Kenth 
0104678821 eller 015218385.

 
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

Kassjö 405, 905 93 Umeå
 070-266 09 66 

Kennel Polartassen

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com

0251 - 109 44
Pertti Lehtiranta 
Mia Karacs
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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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Om tidningen är obeställbar eller  
om adressaten begärt eftersändning  
på grund av definitiv avflyttning,  
vill vi ha tillbaka tidningen med  
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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 vad det gäller!
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