Nr 2 2010

USA-importen Kalmals Dancing to the Rythm och Mackinaw Belle Star.

Foto: Louis Liljedahl
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Dotter och far, Mackinaw Belle Star
(Smilla) och Mackinaw Four Wheel
Drive Diesel.
Foto: Louis Liljedahl

Manusstopp och resultat…
Till Polarhunden nummer två förra året
bestämde vi som jobbar med tidningen att
samtliga resultat från avklarade draghundstävlingar skulle publiceras på ett och samma
ställe. Så blir det nu även i detta nummer, där
vi sammanställt alla resultatlistor (de som vi
lyckats komma över) i en gemensam del, med
mörkare bakgrund så den lätt går att hitta,
eller kanske rivas ut för att sparas om man
skulle vilja det!
Resultatsidor tar ju som vi alla vet upp väldigt
mycket plats och i detta nummer blev det hela
20 sidor, och därför är det kanske heller inte
så svårt att räkna ut att annat material får stå
åt sidan i denna gång. Så blev det i alla fall
med medlemsprofilen om Elisabeth Lönnberg
i Övre Norra, samt även för en längre samojedartikel, men dessa ska enligt planerna dyka
upp i nästa nummer av Polarhunden!
Så var det återigen det här med manusstoppen… Vi tjatar och tjatar och vissa av er har
faktiskt förbättrat er då det gäller att skicka
in ert material i tid (tack till er), men så finns
det fortfarande vissa som ska envisas med att
skicka in efter manusstoppet, eller som struntar att skicka in över huvud taget! Manusstoppet är alltid på en fredag, men det betyder inte
att lördagen och söndagen därefter också är
okej, som vissa verkar tro… Vill ni ha med ert
material i tidningen framöver så föreslår vi att
ni håller utsatta manusstopp!

voxcelestas@yahoo.se

// Josefin & Mia

Omslagsfoto: Tröttnar man på att
fota vanliga dragbilder kan man
alltid testa den här varianten…
Bilden är tagen på Öppna SM i
Åsarna.
Foto: Josefin Andersson
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LEDAR
SKALLET
Tack!
Nu börjar vintern gå mot sitt slut, men visst har den har varit fantastisk. Det har varit
många tävlingar och meriteringstillfällen i SPHK-regi och det finns all anledning att
rikta ett stort tack till alla som har möjliggjort alla dessa olika aktiviteter. Utan er som
ställer upp helt ideellt skulle vi inte finnas till! Tack!

även på länsklubbsutställningarna krävs det att vi visar upp våra hundar även där.
Efter domarkonferensen är faktiskt chanserna att lyckas större än tidigare.
Styrelsemöte
Den 10 april samlades styrelsen i Svartnäs i Dalarna. Uppslutningen var som vanligt
god och ett stort antal frågor avhandlades. Här kommer ett axplock.
• Gunilla Mellgren lämnade en ekonomisk rapport som visar att vi följde budget för

år 2009, och att samma sak gäller för första delen av år 2010.
• Handlingarna inför årsmötet gicks igenom
• Styrelsen beslutade om svar på en inkommen skrivelse om Polarhundmästerskapet

och en skrivelse om Polardistans
• Ninni Hjortvall lämnade rapport från domarkonferensen
• Diskuterades de nya harmoniserade nordiska utställningsreglerna och deras inver-

kan på våra fyra raser

Polardistans
Återigen en stor framgång för arrangörerna och för deltagarna. Det krävs väldigt stora
insatser för att genomföra ett arrangemang av Polardistans karaktär och det har gjorts
på ett fantastiskt sätt. Vi riktar ett stort tack till arrangörerna och ett stort grattis till
alla deltagare och framförallt till pristagarna.

• Bekräftades att arbetshelgen 2010 genomförs i Västra distriktet den 20-22/8
• Genomgicks och fattades beslut om ansökningar ur aktivitetsfonderna.
• Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp med Fredrik Petri som sammankallande för ut-

Domarkonferens
Den 26-28 mars genomfördes SPHKs exteriördomarkonferens för våra fyra raser i
Trängslet norr om Älvdalen. Runt 20 domare hade hörsammat vår inbjudan. Rasklubbarnas huvuddomare var Arvid Göransson för alaskan malamute, Nils-Arne
Törnlöv för grönlandshund, Erna-Britt Nordin för samojedhund och Karsten Grönås
för siberian husky.
Samtliga huvuddomare genomförde mycket bra presentationer av resp. ras och ett
ansenligt antal hundar förevisades också utomhus. Domarna fick, utifrån presentationen, möjlighet att diskutera de hundar som visades upp och att på det sättet närma sig
idealhunden. Alla huvuddomare var rörande överens om att funktion är en prioriterad
faktor för våra fyra raser. Domarna fick också möjlighet att se våra hundar i arbete
och även att åka med i släden. Jag tror och hoppas att de domare som deltog nu har
närmat sig vår syn på våra hundar. Det är självklart av stor vikt att de som dömer
våra hundar på utställning är klara över hur en funktionell polarhund måste se ut.

Vår och sommar
Till sist vill jag önska er alla en skön vår och sommar. Jag önskar er all lycka med
översomringen. Jag vet av egen erfarenhet att det är tufft, men snart är det midsommar och sen blir det bara mörkare och kallare. Det finns hopp!

Utställningar
Nu drar utställningssäsongen igång! Det finns faktiskt en del positiva faktorer i år. Vi
har domarkonferensen i botten som innebär att vi rimligen har ett antal domare som
ligger närmare rasklubbarnas idealbild av våra hundar än tidigare. Samtliga rasklubbar
har lagt fast sina domarlistor som distrikten ska använda. Det innebär att rasklubbarna,
som är ansvariga för resp. ras, nu har kontroll på vilka domare som bjuds in i hela
SPHK-organisationen. För att vi ska få genomslag för de arbetande polarhundarna
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värdering av Polarhundmästerskapet, och en arbetsgrupp med Kjell Jonsson som
sammankallande för utvärdering av Polardistans

Ha det! // Per Agefeldt, ordf.

Utställningar
100424
100513
100515
100530
100821

Vaggeryd, Södra
Norberg, M
Junsele, NN
Bjursås, GD
Hammerdal, NN

Aktiviteter
100424
SPHK Årsmöte, Vaggeryd
100904-05 Höstträff i Simmartorp, V
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Svenska Polarhundklubben, SPHK

Insändare
Hej! Efter att ha läst polarhunden nr 1 så är det samma personer som klagar
och gnäller på tävlingar
inom SPHK kanske dom
ska arrangera tävlingarna
till nästa säsong så spåren
kommer till deras fördel.
Inte är det många gnällspikar utan ett fåtal personer
som uppviglar varandra.
Att det är stora kostnader det bryr dom sig inte
om framför allt ett enormt
jobb om man inte hyr in
bandmaskin som kostar
en hel del.
När jag för många år
sedan blev medlem i klubben var det roligt att köra
sina hundar på tävlingar
numera är det kniven i
ryggen eller stavar i ryggen inte alls överhuvud
tagit roligt på tävlingarna
längre.

Att klubben har blivit
något endast för elit åkare
och därmed känner många
att dom inte hör hemma i
klubben och klubben förlorar medlemar.
Den vanliga hundägaren som inte har möjlighet
att träna sina hundar eller
åka runt på alla tävlingar
på grund av att dom arbetar och kan inte konkurera med sina hundar, där
skulle klasserna delas upp
så kanske alla får en chans
att meritera sina hundar.
Jag vet att många lämnar klubben av just den
orsaken,fortsätter det så
här så kommer klubben
inte ha så många medlemmar kvar.
Även om det är draghundar vi har så kan hundarna aktiveras året om
med olika arangemang.

Vildmannens

hälsar våra nya medlemmar

Jag har själv hört att
utställnings käringar har
inte i klubben att göra av
visa personer sånt gör att
man blir förbanad och
lämnar SPHK.
Man behöver inte tycka
om alla människor eller
ha samma åsikter men det
finns något som heter respekt det borde inte vara så
svårt.
Kanske är det så att det
finns personer som vill att
klubben ska läggas ned,
kanske är de det ni är ute
efter ni som gnäller och
kastar ur er en massa skit
personligen tycker jag att
ni ska ta er en tankeställare, utan medlemmar inga
pengar till spår mm.
Britt Forsgren

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
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Hundkörning • Utrustning
Tillverkning • Skärslipning

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Jeanette Johansson/Överkalix, Yvonne Patomella/Boden, Linda Gabrielsson/Boden
Nedre Norra
Benjamin Karlsson/Hoting, Mattias Pettersson/Hoting, Agnes Abrahamsson/Strömsund, Camilla Persson/Undersåker, Linus Lif/Hoting, Lena Zackrisson Pålsson/Vemdalen, Therese Andersson/Duved, Pär Leijonhufvud/Bispgården, Hanna Lindblom/
Frösön, Andrea Söderqvist/Järpen, Lisbeth Tinnesand/Sollefteå, Ann-Marie Bruce
Sahlberg/Erikslund, Daniel Sahlberg/Erikslund, Ida Collin/Norråker
GävleDala
Maria Norberg/Djurås, Birgitta Karlsson/Vansbro, Kurt Lennart Karlsson/Vansbro,
Samuel Jakoby/Särna, Carina Arvidsson/Borlänge
Mälardalen
Izabelle Corriere/Eskilstuna, Peter Blomström/Surahammar, Inger Nilsson/Tullinge,
Johan Wijkström/Uppsala, Leila Pettersson/Stigtomta
Västra
Linda Johansson/Angered, Dan Palmblad/Västra Frölunda, Inga-Lill Johanson/
Trollhättan
Södra
Niclas Westberg/Trelleborg, Marie Söderlind/Laholm, Irene Hansen/Malmö, Matteus Grudziecki/Kävlinge, Eike Fokkens/Skällinge, Jörgen Fors/Mantorp
Utland
Marika Jonssson/Norge, Peter Larsen/Danmark, Laila Söberg/Danmark, Unni
Hepsö/Norge
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.
Ha en skön och solig vår med era hundar önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 2/2010
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Hemsida – ungdomsklass i fjälltävling
Hemsidan är återigen under förändring, Oskar Ahlstrand håller på med den nya ramen.
Något som vi ser fram emot och vill Ni att vi lägger in något om Er klubbs verksamhet
hoppas jag att Ni mailar detta till honom eller till mig, Caroline. Vi måste arbeta för
att hålla denna sida uppdaterad och det kan inte Oskar göra själv därför hoppas jag
på ett stort stöd av Er ungdomsansvariga i distrikten.

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

Dalia Ramström, en av de yngsta deltagarna på Beaver Trap
Trail

Ungdomssidan

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
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Ny medarbetare i Västra
Nu har ungdomsarbetet fått vårkänslor, Mats Eliasson i Västra har fått hjälp av en dam. Det är ju
bra att ha en herre och dam i varje distrikt. Vi kan
ju försöka uppnå regeringens varannan damernas.
Therese Hemberg är Västras nya tillskott, som bor i
trakten av Färgelanda men kommer från Uddevalla.
Mats och Therese har känt varandra ett par år men i
somras gav hon Mats en hjälpande hand både inför
och under Rixslägret som blev ett mycket lyckat läger
på västkustens strand.
- Det är så roligt med barn och ungdomar de ger
alltid så mycket tillbaka, säger Therese Hemberg
som arbetar som aktiveringspedagog i vardagen. Hon
har inte bara draghundar hemma utan även schäfrar.
Hon har även ett djupt intresse för brukshundklubben inom området på tjänstehundar.

Nytt för i år, inom Nedre Norra var att man försökte få en ungdomsklass till start under
Beaver Trap Trail, vilken är en fjälltävling. Tre dagar är man ute och dag ett kör man
upp till en sjö som heter Saxvattnet och sätter upp sin rastplats där. Dag två lämnar
man all utrustning på lägerplatsen och kör utan packning och anländer tillbaka till
samma lägerplats. Dag tre kör man ner till byn Norråker igen där man även startade.
Björn Ramström, initiativtagare till ungdomsklassen vurmar för utelivet och vill att
även ungdomarna skall få en chans att prova på att vara ute på fjället under ordnade
former. I år gjordes ett försök att utöka draget med en ungdomsklass.
- Vi hade hoppats på ett stort gensvar men ser fram emot kommande år då det kanske
har spridit sig bland ungdomarna och fler kommer till start, säger Björn. Väl mött då!
Dalia Ramström var en av de yngsta deltagarna på Beaver Trap Trail, hon deltog på
Beaver Trap Trail för andra året i rad och är en tjej som verkligen vet vad utelivet
ger och tycker om detta. Hon hade sex hundar som hon skötte om och körde, en
UTMÄRKT PRESTATION och en god förebild för yngre ungdomar.
Nu får vi ta vara på den kommande våren och Ni som bor i Södra, Västra och Mälardalen och även Gävle Dala dit våren har kommit och kanske även sommaren har
börjat inträda, men för oss uppe i Norr har vi fortfarande vår kan jag tänka mig. För
i skrivande stund har vi fortfarande en hel del snö och draghundkörning kan utövas
än så länge.
Ha det gott i vår och sommar värmen, nu har vi chansen att tina upp igen efter en
riktig polarhundsvinter.
Många hälsningar / Caroline

Polarhunden 2/2010
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Ungdomsprofilen presenterar

Harley – Musikern som nyligen börjat köra drag
I förra ungdomsprofilen valde Bianca Selvidge ut vem intervjufrågan skulle
hamna hos denna gång, och svaret blev alaskan malamute killen Harley Appelgren Johannesson, som relativt nyligen börjat köra drag. Då Polarhunden
ringer upp Harley får vi veta mer om varför han har väntat så pass länge med att
börja köra sina hundar, han berättar om den stora passionen för musiken och
avslöjar ett läskigt minne som kunde blivit en sorgsen historia…
16-åriga Harley Appelgren Johannesson
bor i Särna tillsammans med mamma
Helena ”Nina”, pappa Hans-Åke ”Hansa” och fyra bröder. Harley går i årskurs
nio i Särna men ska börja på gymnasiet
i Älvdalen till hösten. Familjen skaffade
sig sin första alaskan malamute för sex
år sedan och har nu nio stycken. Från
början var det mamma Nina som tävlade
med hundarna men i år har även Harley
kört sin första draghundstävling. Han
beskriver sig själv som social, lättlärd
och humoristisk kille!
Det har alltid funnits hundar i Harleys liv.
Innan familjen började med polarhundar
hade de schäfrar, men sedan föll valet på
alaskan malamutes då de ville börja med
drag.
– Vi åkte och tittade på en valp och fastnade direkt för utseendet! De var så bra
storlek och väldigt fina. Rasen passar oss
perfekt då de är starka och bra för längre
distanser. Istället för att springa fort i fem
mil springer de lagom i 20 mil, berättar
Harley.
Ni skaffade er första alaskan malamute
2004, sedan tog det ytterligare fyra år
innan du började köra drag för två år sedan, hur kommer det sig?
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– Jag vågade inte riktigt innan och mamma tyckte jag var för ung också. Hon ville
se att jag kunde ha kontroll på hundarna
själv innan jag fick börja köra. Men när
jag blev 14 år tyckte vi det var lagom och
vi började träna dem tillsammans, men
då bara för skojs skull. Först i år har jag
nu kört min första tävling.
Hur kändes det att få tävla för första
gången då?
– Det var riktigt kul att få tävla! Jag har
alltid tänkt att man inte ska jämföra med
andras hundar, men det var ändå roligt
att få testa. Man kan även tävla mot sig
själv, ha egna mål och pressa sig själv.
Och så är det roligt att få vara ute tillsammans med hundarna också. Skulle
man få önska hade det varit roligt om
det fanns en distanstävling eller tur för
ungdomar också, där vi får köra längre
och även sova ute med hundarna!
Harley berättar att han alltid försökt hjälpa till med skötseln av hundarna hemma,
även fast han inte har kört dem. Då har
det bland annat blivit matning, hundvakt
och mockning i hundgårdarna. Numera
dragtränar han och mamma Nina även
hundarna tillsammans och Harley tycker
det är bra att hjälpas åt då de kan ha koll
på varandras spann.

Förutom hundarna är musiken Harleys
stora intresse. Han spelar gitarr, bas,
piano, trummor, har spelat i band tidigare och kör nu trubadur där han både
spelar och sjunger själv på familjära tillställningar.
– Musiken betyder nästan allt för mig,
jag värderar det lika högt som hundarna!
Man blir lugn av musik och det är roligt att få folk att sjunga med, det skapar
trevlig stämning.
Vad har du för framtidsdrömmar?
– Mitt mål är att kunna livnära mig på
min musik, men annars skulle jag gärna
jobba som tatuerare. Jag gillar att rita
och måla och tycker det är snyggt med
tatueringar! Men hur som helst kommer
jag fortsätta med musiken och jag vill
gärna ha hundar i framtiden också.
Vad är ditt bästa och värsta minne med
hundarna?
– Mitt bästa minne var när jag kom i mål
första gången, jag var så himla glad att
det gick så bra och även hundarna var
glada vi hade väldigt trevligt ute på spåret. Mitt värsta minne har jag från sommaren 2006 då vår äldsta hund Isaq blev
huggormsbiten. Mamma såg precis när
han blev biten, hon ropade på mig och vi
sprang ut till hundgården där det hände.
Vi lyfte in hunden i bilen och jag satt bak
med honom hela vägen till veterinären i
Strängnäs.
Harley berättar att Isaqs nos blev mycket
uppsvälld och han hade väldigt ont, när
de kom fram tog veterinären in honom
akut. Där inne fick Isaq andningsuppehåll men de lyckades hålla honom levande och räddade hans liv.
– Även fast det gick bra så är det värsta jag varit med om, det var hemskt att

Harley Johannesson under årets SHAM-drag.

vara där och bara få sitta och vänta på
besked.
Bianca Selvidges fråga till dig var om du
ska fortsätta tävla nu så hon får lite mer
konkurrens i klassen?
– Ja jag har tänkt fortsätta tävla så Bianca behöver inte vara orolig över det!
Då Harley är ganska ny inom dragvärlden vet han inte riktigt vem intervjufrågan ska gå vidare till. Tillsammans
kommer vi därför fram till att nästa
ungdomsprofil ska handla om en duktig
siberian husky tjej som synts flitigt ute
på tävlingarna de senaste åren, nämligen
Maja Antoniusson. Frågan till henne blir
hur det egentligen kändes att tävla på
VM på hemmaplan, trots sin unga ålder!
Text & Foto: Josefin Andersson
Polarhunden 2/2010
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www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se
Ordförande

Torbjörn Antonsson, 0455-190 17
torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Sekreterare

David Erman, 0455-140 78
david@erman.nu

Kassör

Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Ungdomsansvarig
Vakant

•
•
•

http://www.sphkvastra.se
Ordförande

Hundar från Chiliway’s på fjälltur

Foto: Anna Kuru

Redan maj, tiden går fort och för de flesta så närmar
sig väl dragsäsongen ett slut, eller så har kanske
hundarna redan påbörjat ”sommarvilan”.
När jag skriver detta så är det slutet av mars och
inga nya aktiviteter i Södra har genomförts sedan
sist, dock en hel del planering och förberedelser. Men
när vi väl läser detta så har det om allt gått enligt
plan hänt en del.

En helg med nybörjarträff kombinerat med endagarstävling i Skåne.
Södras utställning i Vaggeryd och i samband med detta också SPHK årsmöte.
Grönt kort kurs i Helgesbo.

Givetvis är min och alla i styrelsens förhoppning att ovanstående genomförts med ett
lyckat resultat och uppskattat av deltagarna.
För närvarande pågår ett planeringsarbete inför en lokal barn- och ungdomsträff
under hösten, troligen i september. Givetvis så är huvudinriktningen hundkörning
anpassat efter ålder och erfarenhet. Men inför det fortsatta planeringsarbetet så vill vi
få in önskemål från våra barn och ungdomar vad ni vill ha för aktiviteter på en träff
och vad passar bäst endags- eller tvådagarsträff .
Fortsätter även att be om önskemål från klubbens medlemmar om förslag på aktiviteter som ni vill ha. Även gärna förslag på lämpliga platser så att klubbens aktiviteter
kan spridas inte bara i tid, utan även till ytan över hela vårt distrikt.
Påminner även om att anmäla sig till mail-listan ”kort varsel” för att kunna ta del
av uppkomna dragtillfällen. Se mer under hemsidan och aktiviteter. Sammantaget inte
så mycket att skriva om, men desto mer som har genomförs när detta läses.
Med tillönskningar om en skön sommar och alternativa aktiviteter för våra hundar,
tills nästa nummer av polarhunden.
Torbjörn // Ordf. SPHK Södra
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Mackinaws hundar på tur, Evy kör.

Foto: Louis Liljedahl

Dan Palmblad, dan@palmblad.st
031-69 32 78, 076-141 46 76

Vice ordf.

Mikael Lann, mikael_lann@hotmail.com
070-268 99 01, 076-046 71 51
0511-575 80

Hej alla för första gången
Det är jag som är nye ordföranden i Västra. Dan
Palmblad heter jag och har samojeder sedan 8 år
tillsammans med min fru Anna. Vi är båda färskingar
vad gäller drag men som jag fattat det finns det en
massa kunskap och erfarenhet i hela distriktet (och
i hela SPHK förstås) med folk som är villiga att dela
med sig av den. Jag blev nog fast för styrelsearbete
när min fru (då nybliven kassör i Västra) föreslog en
romantisk weekend på Flatön. Vad jag inte visste när
jag tackade ja var att hela styrelsen i SPHK Västra
skulle med. Arbetsmöte var visst namnet. Där fick
jag en inblick i styrelsearbetet som var tillräcklig
för att tacka ja till posten som ordförande. Men
jag tycker nog romantiken kom lite i skymundan.
Jag vill passa på att tacka avgående styrelsen för
arbetet den lagt ner under åren och hoppas vi kan
föra facklan vidare. Vi är några brinnande färskingar
och det sitter kvar några gamlingar med erfarenhet.
Den gamla styrelsen lämnade vänligt nog kvar
telefonnummer så vi är inte helt ensamma. Sist men
inte minst vet jag att det finns många medlemmar som
vill göra (och många som redan gör) en insats när de
har möjlighet. Hoppas vi kan hjälpa till att få igång
dessa mindre tillställningar som barmarksträffar,
föredrag, pyssel med draglinor och möjlighet för nya

Kassör

Anna Palmblad, anna@palmblad.st
031-69 32 78, 070-795 26 88

Sekreterare

Niklas Olsson, niksh1985@hotmail.com
070-142 72 02, 070-203 43 00

Ledamot

Liz Larzzon, lizlarzzon@hotmail.com
0304-512 84, 070- 684 19 26

Suppleant

Mats Jonsson, fat-boy@live.se
070-966 51 65

Suppleant

Marita Johnsson
johnsson.marita@telia.com
0522-66 32 12, 070-215 49 62

Ungdomskommittén

Theres Hemberg
theres_hemberg@hotmail.com
0528-200 09, 070-964 31 40

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar
Marita Ål, 050410544, 0730-41 86 11

Webmaster

Malin granqvist, malin_granqvist@
hotmail.com
076-212 00 91

Valberedningen

Magnus Svernfors
svernfors@bredband.net
031-92 15 79, 0739-39 45 69

Polarhunden 2/2010
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medlemmar att lära av dem med lång erfarenhet. Som nämnts i tidigare artiklar har vi
i Västra inte så lång säsong med snö, denna undantagen, så vi får improvisera snabbt
när snö finnes och kommer lägga upp kontaktlistor med folk som vill hjälpa till. Vi
försöker arrangera träffar, tävlings- och meriteringstillfällen med kort varsel. Detta så
klart i samarbete med rasklubbarna. Vi kommer att arbeta vidare med utställningen
på Simmatorp, ungdomsverksamheten, gröna kortet-kurser och My dog-montern på
mässan i Göteborg. Ta gärna kontakt med oss om ni har idéer om vår verksamhet.
Med hopp om en ny vår
Polarforskare Palmblad

SPHK Västra inbjuder till höstträff
4 - 5 september 2010 på Simmatorp i Skara
Lördag 4 september officiell utställning
Domare: Jesper Andersson: Alaskan malamute, grönlandshund
Karsten Grönås: Siberian husky, samojed
Anmälningsavgift:
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån)
Juniorklass 9-15 mån  	
Unghundsklass 15-24 mån    	
Öppen klass från 24 mån      	
Bruksklass            	
Championklass
Veteranklass från 8 år          	
Veteraner över 10 år      	

125 kr
250 kr                                              
250 kr                                     
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
Gratis

Från och med den 3:e fullbetalande hunden reduceras priset till 125: - per
ytterligare anmäld hund. Sista anmälningsdatum 6:e augusti. Ingen efteranmälan.
Anmälan görs på SKKs gamla tresidiga blankett eller på SPHKs blankett som
finns på hemsidan www.sphk.se (välj dokument i vänster menyn)
Anmälan och förfrågningar till lizlarzzon@hotmail.com. Om bekräftelse ej kommit
inom en vecka, ta kontakt! Adress: Liz Larsson Aspelunden 17, 474 92 Ellös.
Tel: 0304-512 84
Betalning till Västras BG 5413-5595, märk inbetalningen med utställarens namn
och hundens reg. Nr.
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.
På lördag em. och kväll, ”grisrundor” och allmänt samkväm.

Söndag

Kortare vagnsrace
Prisutdelning och lottdragning

Siberian husky.
Tewee-Soo Imalik,
Kamatz och Mileq
Foto: Helen Ellis
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Önskas boende, ta kontakt med Mona på Simmartorp Herrgårdscamping
0511-123 33, www.simmartorp.nu
Välkomna till en trevlig helg i herrgårdsmiljö önskar Västra distriktet!
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relsen kommer att ha möte lördag 29:e kl. 18 och då kommer riktlinjerna att dras upp
inför kommande aktiviteter. Dit hör t.ex. Boot Camp (juli), familjehelgen Käringforsen
(augusti), Mördarbacksdraget (oktober), KM 2011 (Ryssjön?), och fäboddraget 2011
och ev. ungdomsaktivitet-er. Om du är intresserad av att delta i planeringsgruppen
runt någon/några av dessa aktiviteter är du/ni alla hjärtligt välkomna till lördag kl
18. Skicka gärna ett mail till sekreteraren så vi vet ungefär hur många som kommer.
Väl mött! // Cecilia
www.sphk.se/gavledala
Ordförande
Cecilia Lönnberg, 0248-401 27
cecilia.lonnberg@leksand.se

Sekreterare

Susanne Simonsson,

Kassör
Ulf Jönsson, 0303-525 04

Ord ledamöter

Ann Johansson, 0278-262 31
inasmatte@hotmail.com
Petter Hillborg

Suppleanter

Evelina Dawidowska, 0258-59 99 99
swelinka@spray.se
Stefan Johansson, 0278-262 31
inasmatte@hotmail.com

Ungdomsansvarig

Joakim Sjöblom, 023-723 23 35
eller 073-821 80 30
sjoblom_joakim@hotmail.com

Det är Cecilia Lönnberg, ordförande i Gävle-dala som är på
träningstur.
Foto: Linda Almquist

Hallå alla medlemmar!
Gävle-Dalas årsmöte var välbesökt i år. Det var
många medlemmar som hade hittat fram till den
lilla orten Katrineberg på gränsen mellan Dalarna/
Gästrikland/Hälsningland. Familjen Hillborgs smaskiga smörgåstårta och Petters intressanta föredrag
med bilder från VM i Oberwiesenthal bidrog till att
höja stämningen. Det var glädjande att se lite ”nytt
blod” röstas in i styrelsen, förutom de av oss som
fick förnyat förtroende.

Om jag lite kort ska presentera de nya i styrelsen
är det Susanne: utställningsansvarig/omplacerare i
Mediaansv. & Webbmaster
SH-klubben, van hundkörare sedan många år och
Mats Gelotte, 0247-332 41
en glad och positiv tjej. Ann: prövat på spår, lydnad
Snöinfo Koppången
och agility med sina samojeder under årens lopp,
Owe Dobbert, 0250-23910
Erik Sundin, 0250-441 95
också en glad och positiv tjej. Stefan: sportig, brukar
delta i midnattsloppet och lidingöloppet, på vintern
är det skidor som gäller, i år avverkades halvvasan i mars, har ett mörkt förflutet som
rhodesian rigdgeback-uppfödare (men det förlåter vi honom för nu när han har sett
”ljuset” och bytt till samojeder). Ewelina: sportig, deltar gärna i de lite mer krävande
träffarna som Boot Camp och Mördarbacksdraget, kör enspann eller skidor med sin
samojed Bambu som hon också ställt ut lite grand. Efter valen av styrelsefunktionärer
kom årsmötesbonusen i form av en ny entusiastisk ungdomsansvarig: Joakim ”Jocke”
Sjöblom som nu i dagarna redan har börjat jobba med sitt uppdrag. Toppen!
Gävle-Dalas nästa stora aktivitet är den officiella utställningen i Bjursås 30:e maj (sista
anmälningsdag: 3 maj). Jag ser fram emot att träffa många av er medlemmar där. Sty-
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Chiliway’s En Luna ”Noomi” ägare Maria Eriksson

Foto: Anna Kuru
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Louise Bonta har sett till. Vi hoppas att Ni som bor i denna del av distriktet håller
ögonen öppna för nya aktiviteter. Louise tillsammans med sin andra klubb, Lokala
kennelklubben arrangerar träffar för nybörjare inom draghund och mycket annat, så
håll utkik på hemsidorna. Nu i maj startar det en helgkurs i viltspår något som kan
vara väldigt bra att aktivera sin hund med under sommaren. Söker Du som medlem
andra aktiviteter så hör gärna av dig till styrelsen eller direkt till Louise 070/2210730.
Möjligheter finns det alltid men det är viktigt att man framför sina önskemål.
www.sphk.se/nedrenorra
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

Aslakkgårdens Selene Silverstrimma 18 månader.
Ägare & foto: Ingela Lindbäck

Polarhunds-VM

I Oberwiesenthal i sydöstra Tyskland avgjordes VM
i slutet av februari. Sex kandidater från vårt distrikt
åkte dit. Det var Ulrika Karlsson, Maja Karlsson,
Marie Israelsson, Benjamin Schaap, Nina Filander
Ledamot
och Lisa Lindblom. Benjamin och Marie åkte på egen
Ola Olofsson
bekostnad och räknades inte in i landslaget.
0642-302 11, 070-30 626 30
krasgarden@tele2.se
De möttes av töväder och hundarna fick känna på en
kraftfull temperaturskillnad och värmen påverkade
Ledamot
Benjamin Schaap
dem en hel del. Banorna var helt annorlunda på
070-317 14 18
kontinenten i jämförelse med banorna i Sverige. De
benjaminschaap2@hotmail.com
var både mycket tekniska och branta uppför- och
Suppleant
Ulrika Karlsson
utförslöper, näst intill farliga ibland. I vårt land kan
0647-311 51, 070-229 30 49
det vara svårt att hitta just denna typ av terräng för
Suppleant
att förbereda hundarna. Trots dessa odds gjorde våra
Bengt-Åke Sjölund
kandidater strålande insatser. Maja Karlsson med sin
bengtake.sjolund@swipnet.se
ringa ålder gjorde sitt första VM och avslutade sista
dagen som fyra. Även Nina Filander kom in sista
dagen på samma fina placering. Ulrika Karlsson och
Lisa Lindblom tog hem BRONS och GULD i sina respektive klasser. Det kan vara svårt
att förstå hur det känns men bakom dessa personer och hundar ligger det oändligt
mycket träningstid och arbete och att få vinna en medalj är ett synligt bevis att man
har nått ett av sina stora mål. Benjamin Schaap och Marie Israelsson gjorde fina prestationer under helgen och vi vill därmed säga ett stort GRATTIS TILL ER ALLA !!
Ledamot

Pernilla Persson
0644-500 35, 070244 79 92
pernillapersson@vintervisa.com

Bjurholm (Umeå) – viltspårkurs och nybörjarträffar
Bjurholm lokala Kennelklubb som ligger utanför Umeå, annonserade om en träff i
februari. Det kändes roligt att kunna erbjuda hela distriktet denna aktivitet, något som
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För-VM i Hamra – Sofia och Agnes
Många medaljer till Sverige i både Nordisk stil och Slädhundstil i För-VM/ Skandinavien Open Championship i Hamar där Sverige även hade med ett stort juniorgäng som
gjorde stora framgångar och fick nya erfarenheter att bära med sig. Agnes Christoffersson som kört bra i vinter fick i uppdrag att representera Sverige och körde in på
en guldplats. Sofia Eriksson som bor i Lit, kör i seniorgrupp och även för henne var
lyckan given med en silverpeng med sig på hemresan. Sofia som körde även masstarter
på söndagen kammade där hem bronset. Du kan läsa mer om det på SDSF:s hemsida.
KM
Temperaturen steg lite efter den enormt kalla vintern, lägligt till KM i Lillholmsjö,
första helgen i mars. Det var en liten skara som samlades för att avgöra denna tävling. Tidigare år har vi alltid lagt KM i början av säsongen och för att gynna våra
medlemmar provade vi att flytta fram datumet. Vi lyckades med vårt mål och vi fick
flera nybörjare som vågade prova lyckan i tävlingsbanan, mycket trevligt att se och
en egen ungdomsklass. Meritering av Polarhundprov för B-hundar var också möjligt
att göra under helgen, något som Annica Uppström tog hand om på ett mycket fint
sätt. Under kvällens årsmöte valdes Annica in i valberedningen tillsammans med Alf
Hallén. Genom att KM:et blev mindre så var det lättare att tillgodose olika önskemål,
något som Benjamin Schaap såg till på ett BRA sätt.
Nya och gamla styrelsemedlemmar – ÅRSMÖTET
Årsmötet hölls på Gästis, värdshuset i Lillholmsjö, och man valde in några nya personer
i styrelsen. Kristina Widborg Ahlstrand som har varit ordförande i ett år omvaldes.
Hon har under detta år haft fullt upp med sitt uppdrag både som ordförande, ungdomsansvarig (tillsammans med Tina Jönsson) och mediamedhjälpare till Caroline.
Hon har många järn i elden och som om inte det vore nog så har hon även tre siberian
husky hemma på gården som hon hämtar sin inspiration från på skidturerna. Hon
bor i nordvästra delen av Ångermanland.
Caroline Hoffman Jönsson som bor i samma område men med lite större hundgård
av samma ras, fick också medlemmarnas förtroende ännu en period som ledamot och
har just under det gångna året tagit hand om utbildning och media. Hon arbetar även
med detta inom Svenska Draghundsportförbundet tillsammans med Sigrid Brinnen,
mediasamordnare.
Benjamin Schaap bor utanför Strömsund, hitflyttad från Holland 2004, har ett år
Polarhunden 2/2010
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kvar på sitt nuvarande styrelseuppdrag. Tävlar gör han gärna helst själv med sina
sibbar och har höga mål med sin satsning. Benjamin var med i årets upplaga av VM,
men resultatet var inte vad han önskade, det var för varmt för hundarna, säger han.
Nyvald i styrelsen blev Konrad Hammarberg, han bor i Lillhärdal. Han började
med alaskan malamuter för sju år sedan och har under flera år varit funktionär på
Polardistans och även deltagit en gång. Polardistans är en bra värdemätare på våra
draghundar, säger Konrad.
Inger Christoffersson från Kvarnsjö utanför Åsarna nyvaldes också som ledamot.
Hon började med draghundar 2002 och intresset vaknade i unga år när hon körde
med sina jämthundar. De gick så bra att använda dem som draghundar men när man
vände hemåt då ville de inte längre, säger Inger och skrattar.
Pernilla Persson avböjde omval. Hon har funnits inom NN i flera år och nu ville hon
ta ett steg tillbaka. Ola Olofsson känner på liknande sätt att tiden inte räcker till när
skolbänken kommit emellan. Både Ola och Pernilla har gjort ett fint arbete och vi
önskar dem lycka till i framtiden och på återseende. När vi nu tittar in i framtiden för
det kommande året har vi fått alla raser representerade, förutom grönlandshund. Det
får Ni medlemmar stå för istället och hela skaran har draghundsporten i sitt hjärta.
Nu får vi se hur de kommande året avlöper och det är viktigt att Ni medlemmar
kontaktar oss med Era funderingar och eventuella önskemål. Styrelsen tackar ER
medlemmar för Ert förtroende!
SM på tre och en halv vecka
Öppna SM stod utan arrangör tre och en halv vecka innan. SPHK NN och några andra
klubbar blev tillfrågade av Svenska Draghundsportförbundet om det var någon som
kunde tänka sig att ta över arrangemanget med så kort varsel. Janne Nordlöf undersökte
saken, om det var möjligt att förlägga det till Åsarna och vilka funktionärer som hade
möjlighet att ge en hjälpande hand. Under dessa tre veckor ordnade Janne Nordlöf
detta tillsammans med sin stab av duktiga funktionärer. En stor eloge till Janne och
hans medarbetare som ordnade ett bra arrangemang på så kort tid!
Beaver Trap Trail – avslutning av säsongen
Detta arrangemang tog oss ut på fjället ut i vårsolen, dock inte i år för vädret var inte
så bra. Det började snöa direkt vi kom upp till Saxvattnet, säger Bo Jönsson som var
en av de tävlande. Snön skulle komma att fortsätta under alla tre dagarna och det
gjorde att det blev tungt i spåren men deltagarna kämpade sig igenom och återvände
ner till Norråker på lördagen den 27 mars. Ida Colin som körde för tredje året i rad
vann pulkaklassen och driver byn Norråkers enda mataffär. Hon säger att värsta
sträckan är upp till Saxvattnet första dagen men i år fick jag slita som ett djur för att
försöka slå min konkurrent Lisa Kylen som låg närmast mig sista dagen. Målgången
kändes totalt underbart härligt! avslutar Ida. Dalia Ramström var en av de yngsta
deltagarna som kom in på en mycket god tredjeplats. För ett par år sedan började man
med att ha målgången mitt i byn på huvudgatan där man även anordnar marknad
för byborna/publiken och i år när snön fanns kvar på vägen var det en väldigt lyckad
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målgång. Rickard Harrysson, tävlingsledare, var mycket nöjd förutom med det låga
deltagarantalet, för vädret rår man inte på och det blir säkert bättre nästa år!
Media och hemsida
Under säsongen har vi synts mycket i media, både i tidningar och på radio. Caroline
och Kristina har under våren hjälpts åt med denna uppgift och de har på kort tid lyckats få ut många pressreleaser och det har gjort att vi har haft tidningarna på besök på
många av våra arrangemang. Svenska Draghunsportförbundets mediaansvarige, Sigrid
Brinnen, har även skickat ut pressreleaser för vårt område när det gäller våra duktiga
utövare och Svenska Mästerskapet. Informationen har gått ut till hela landets media.
Hemsidan har blivit utformad efter vad SPHK centralt har bestämt och Tina Jönsson
har gjort ett fantasiskt jobb och ändrat till den nya ramen. Det är mycket vikigt att vi
har en hemsida man kan hänvisa till. Den är en mycket viktig kontakt mot Er medlemmar så välkommen in och titta på den nya sidan och aktuella aktiviteter.
Våren – utställningar
Nu när våren kommer och gör sitt intåg är det utställningar som står på programmet.
Under vintern gör man dragprov och under våren, sommaren så ser vi till att rasstandarden följs på alla raser. Pernilla som just avslutat sitt styrelseuppdrag kommer att
stå till förfogande med utställningsdelen tillsammans med Helene Moubis, och det
känns trygg att ha två så kompetenta personer för denna uppgift. Det är en hel del
jobb med denna del av vår verksamhet och Helen har tidigare år varit ensam ansvarig
för detta, med handtag från styrelsen.
Ta vara på våren och njut efter den kalla vintern!
Styrelsen genom Caroline

Gösta Karlberg
Polarhunden 2/2010
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Välkomna säger vi till vår nya kassör; Ulla Persson, suppleanterna Helen Söderström
& Ewa Lindbäck samt revisorn Sofia Öberg. I övrigt så är styrelsen oförändrad,
Ordförande Mikael Sandin, V.ordförande Elisabet Lönnberg, Sekreterare Johanna
Adolfson. Ledarmöter är Eva Nätteldal, Agneta Henriksson och Anna Sandström och
vår valberedning består av Anna Kuru och Matti Holmgren.
Njut av vårvintern & Väl mött
Johanna
www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

Mikael Sandin
sandin@nymanen.com

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg
eles@telia.com

Sekreterare

Johanna Adolfsson
jojsan@telia.com

Kassör

Lena Anna Buess
kaisehusky@gmail.com

Kontaktperson distriktet:

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

Kontaktpersoner Nära Dig:
Elisabeth Lönnberg, Piteå
070-587 32 66, eles@telia.com
Anna Sandström, Kalix
070-676 01 73
anna_v_sand@hotmail.com
Matti Holmgren, Jokkmokk
070-684 22 20
info@jokkmokkguiderna.com
Angelica Lindvall, Gällivare
070-388 78 51
angelok_84@hotmail.com
Agneta Henriksson, Vittangi
agge1971@hotmail.com
Anna Kuru, Kiruna
070-5129881
chiliways93@yahoo.se

Mot Arådalen, 8 spann med lösspringade ’NS P Pirta’ grönis
8 månader.
Foto: Malin Aspaas

Vårvintern är här...
Vi som bor i midnattsolens land säger att man har
åtta årstider, istället för fyra. Just nu har vårvintern
infunnit sig. Vårvintern består av kalla nätter och
varmare dagar, detta är för många den bästa tiden
på året. Man tar skotern eller skidorna ut i naturen,
stannar vid en sjö eller en frusen älv och grillar en
korv och solar i snödrivan. För min egen del så tar
sambon skotern och jag möter upp någonstans ganska så mkt senare med hundarna. Då är grillplatsen
redan i ordning, så det är bara att vattna hundarna
och slå sig ner på anvisad plats o njuta. Livet känns
så otroligt härligt och detta är minnena man lever
på resten av året när det känns mörkt och tråkigt.
Nu står påsken för dörren och det är mycket trafik
på lederna. Än så länge har man haft tur att träffa
skoterkörare som använder insidan av skallen när de
kör, de saktar ner och väjer undan om de inte står
helt stilla, men jag vet andra ställen i vårt avlånga
land där hundförare inte haft samma tur.
Att ge och få hänsyn är ju A & O oavsett vad vi
gör i livet.

Både Utterträskdraget och vårt årsmöte har nu passerat. Båda arrangemangen flöt fint
trots mindre deltagarantal än vad som först beräknat. Vi har fått en förändring i vår
styrelse och vill passa på att tacka våra avgående styrelsemedlemmar för den gångna
tiden och för det fina arbete ni gjort.
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Alaskan malamuten Small Detail´s Iceman

Ägare: Jeanette Jatko och Mikael Modigh
Polarhunden 2/2010
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en sammanställning av säsongens tävlingar
(vintern 09/10)

Polartassen Kozak med mor Samo´bas Birka

8 månader gamla alaskan malamuten Lola (Chappes Snowshoe).
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Ägare och foto: Diana Karlsson

Foto: Johanna Kaati

Är det möjligen en segerpose Jenki Lindgren bjuder på?

Foto: Josefin Andersson

Resultat 2010
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Kosta off Snow 7-8 november 2009

Resultat 2010

Klass

Gr. Dist.

Namn

Klubb

1R
2R
2R
2R
2R
2R
2R
2R
2R
2R
2R
2RJ
4R
4R
4R
4R
4R
4R
4R
6R
6R
BM
BM
BM
BM
BWJ

B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C

Michaela Karlsson
Moa Björk
Ida Björk
Malin Granqvist
Anita Mortensson
Niklas Olsson
Anette Johansson
Mari Lilja
Mats Jonsson
Mathias Ellsäter
Sara Davidsson
Jane Ax
Sussie Grönberg
Adam Kolota
Jan Snarberg
Iréne Ax
Sandra Olofsson
Joakim Persson
Jenny Olsson
Nicole Schwarz
Bo Petersen
Peter Petersson
Mikael Lann
Jörgen Pålsson
Daniel Björklund
Rebecka Eriksson

Jämtlandsfjällens SHK
Södra Dalarnas DHK
Södra Dalarnas DHK
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Västra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Västra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
SPHK Södra
Danska SH
Filipstads BK
SPHK Västra
SPHK Södra
Södra Dalarnas DHK
SPHK Västra

Klass

Gr. Dist.

Namn

Klubb

BW
BW
BW
CM
CM (mot)
CW
CW
CW
CW (mot)

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Maria Pålsson
Mari Christoffersson
Angela Sjöstrand
Jörgen Pålsson
Kent Hultstrand
Susan Hansen
Iréne Ax SPHK
Petra Nielsen
Tina Olsson

SPHK Södra
1
SPHK Södra
2
SPHK Södra
3
SPHK Södra
NS
SPHK Södra 		
Danska SH
1
Södra
2
SPHK Södra
3
SPHK Södra 		

5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km

5 km
5 km
5 km
3,5 km
3,5 km
3,5 km
3,5 km
3,5 km
3,5 km

Stafett

BANLÄNGD 1,5 Km
Placering NAMN 		
1
Team Skåningarna
2
Team Mummietrollen

Totaltid
17.52
18.43

Plac.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
1
1
NS
1
2
NS
1

Plac.

Dag1

Dag2

Sluttid

00:17:30
00:12:24
00:13:21
00:14:48
00:14:24
00:14:18
00:16:04
00:15:57
00:16:50
00:16:16
00:20:04
00:18:29
00:10:54
00:11:19
00:12:00
00:11:44
00:12:40
00:12:57
00:14:50
00:23:19
00:12:05
00:00:00
00:12:32
00:16:13
00:00:00
00:16:54

00:17:45
00:12:42
00:13:00
00:12:53
00:13:52
00:14:50
00:15:39
00:15:54
00:15:25
00:16:38
00:16:39
00:14:29
00:11:21
00:11:45
00:12:58
00:13:59
00:13:17
00:13:39
00:13:13
00:26:51
00:12:07

00:35:15
00:25:06
00:26:21
00:27:41
00:28:16
00:29:08
00:31:43
00:31:51
00:32:15
00:32:54
00:36:43
00:32:58
00:22:15
00:23:04
00:24:58
00:25:43
00:25:57
00:26:36
00:28:03
00:50:10
00:24:12

00:12:19
00:17:23

00:24:51
00:33:36

00:17:11

00:34:05

Dag1

Dag2

Sluttid

00:14:33
00:16:42
00:22:37
00:00:00
00:15:23 NF
00:15:38
00:22:30
00:21:53
00:22:08

00:14:31
00:16:01
00:22:13

00:29:04
00:32:43
00:44:50

Dag 2 br
00:15:15
00:21:20
00:22:21
00:21:44

00:30:53
00:43:50
00:44:14
00:43:52
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Nya Nordic Open 16–17 januari
Pl Namn

Klubb

Pl Namn
Total

Heat1

Heat2

Klass: Medeldistans begränsad C 44 k Distans: 2 x 44,0 km
1 Eveline Koch
SPHK NN
4:27:54
2 Nina Filander
SPHK NN
4:30:51
3 Fredrik Filander
SPHK NN
5:51:46
4 Karsten Grönås
Amundsen DHK
NAS
5 Maja Ramström
SPHK NN
NAS

2:09:50 2:18:04
2:13:50 2:17:01
2:42:34 3:09:12
2:19:55

Klass: 4-spann Sprint C 10 km Distans: 2 x 10,0 km
1 Marie Israelsson
SPHK NN
2 Michael Frost
Danmark
3 Sebastian Dunvret
SPHK NN
4 Sofia Ericsson
SPHK NN
5 Agnes Christoffersson SPHK NN
6 Wiggo Jörgensen
NORGE
7 Börje Jansson
SPHK NN
8 Teddy Kårwik
SPHK NN
9 Moa Björk
SPHK NN
10 Sussie Grönberg
SPHK S
11 Joakim Pettersson
SPHK M
12 Wilma Antoniusson
Junior SPHK GD
13 Klara Ekman
Junior Ryssjöns SHK
14 Daniel Larsson
SPHK NN
15 Dalia Ramström
Junior SPHK NN

21:59
22:00
22:38
22:18
22:39
23:04
23:31
23:25
23:48
23:55
23:54
25:02
26:40
24:53

22:44
22:56
22:37
23:12
24:38
24:46
24:29
24:56
25:24
25:51
27:00
26:00
29:51

Klass: 4-spann Sprint B 10 km Distans: 2 x 10,0 km
1 Annika Carlsson
SPHK GD
1:00:07
2 Kirsten Poulsen
SPHK NN
1:25:15

29:13
38:34

30:54
46:41

Klass: WS1 C Damer lina kort 10 km Distans: 2 x 10,0 km
1 Ulrika Karlsson
SPHK NN
46:32
2 Maja Karlsson
SPHK NN
49:02

22:36
23:37

23:56
25:25

Klass: WP1 C Damer Pulka kort 10 km Distans: 2 x 10,0 km
1 Lisa Lindblom
SPHK NN
45:43
2 Elsine Zingmark
SPHK NN
53:54

22:38
27:04

23:05
26:50

44:43
44:56
45:15
45:30
47:17
47:50
48:00
48:21
49:12
49:46
50:54
51:02
56:31
NAS
Ej Start

Klass: WP1 B Damer pulka kort 10 km Distans: 2 x 10,0 km
1 Harriet Svensson
SPHK NN
1:07:44
2 Ingela Hedberg
Filipstads BK
1:29:38

4
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32:57
36:24

34:47
53:14

Klubb

Total

Heat1

Heat2

Klass: 8-spann Sprint C 18 km Distans: 2 x 18,0 km
1 Jenki Lindgren
SPHK NN
2 Bengt-Åke Sjölund
SPHK NN
3 Jens Lindberget
SPHK GD
4 Nina Plesner Dannevall SPHK NN
5 Kjell Dannevall
SPHK NN

1:22:48
1:27:26
1:29:29
1:33:54
1:42:43

39:48
42:20
43:12
46:14
47:37

43:00
45:06
46:17
47:40
55:06

Klass: Äldre Ungdom C 5 km Distans: 2 x 5,0 km
1 Ida Andersson
Kiruna SHK

28:25

14:27

13:58

Klass: Yngre Ungdom C 5 km Distans: 2 x 5,0 km
1 Maja Antoniusson
SPHK GD
2 Jonas Örström
SPHK NN

27:02
27:12

13:23
14:14

13:39
12:58

Klass: HD12 lina 5 km Distans: 2 x 5,0 km
1 Clara Karlsson
SPHK NN
2 Ludwig Karlsson
SPHK NN
3 Viggo Zingmark Lien
SPHK NN

23:39
23:40
24:43

10:35
12:03
12:53

13:04
11:37
11:50

Klass: 6-spann Sprint C 15 km Distans: 2 x 15,0 km
1 Tarja Pyykkö
SPHK GD
2 Ylwa Malmberg
SPHK GD
3 Benjamin Schaap
SPHK NN
4 Lisbeth Brax Olofsson Älvarnas SHK
5 Ida Björk
SPHK NN
6 Pär Moberg
SPHK M
7 Torbjörn Örström
SPHK NN
8 Manuela Andersson
SPHK M
9 Malin Sundin
Amundsen DHK
10 Pär Jansson
SPHK GD
11 Bo Öberg
SPHK NN

1:10:59
1:11:42
1:14:44
1:16:05
1:20:14
1:21:03
1:21:27
1:22:10
1:22:45
1:30:14
Ej Start

34:07
34:08
37:24
36:38
38:09
37:47
38:37
39:41
37:20
43:32
43:58

36:52
37:34
37:20
39:27
42:05
43:16
42:50
42:29
45:25
46:42

Klass: MS1 C Herrar lina kort 15 km Distans: 2 x 15,0 km
1 Ludwig Ahlstrand
SPHK NN
1:34:03
2 Magnus Ahlstrand
SPHK NN
1:35:43
3 Petter Hillborg
SPHK GD
1:55:23
4 Oskar Ahlstrand
SPHK NN
NAS

45:27
47:07
57:34

48:36
48:36
57:49

47:59
49:39
51:29
51:05

50:56
54:17
52:45
54:19

Klass: MP1 B Herrar pulka kort 15 km Distans: 2 x 15,0 km
1 Patrik Hedberg
Filipstads BHK
1:38:55
2 Åke Wedin
SPHK NN
1:43:56
3 Rasmus Lund Helbo
SPHK NN
1:44:14
4 Lars Hammarfalk
SPHK NN
1:45:24

Resultat 2010

5

6

Grönlandslöpet 22-23 januari Nederhögen

Resultat 2010

Startnr
Ras
		

Pulkastil

1 Christina Kleemo
2 Lars Hammarfalk
3 Åke Wedin
4 Leif Björneseth
5 Ulf Åkerman
6 Lennart Andersson

Heat 1			
start
mål
tid

Heat 2			
start
mål
tid

Totalt
tid

plac

AM
GRL
GRL
AM
AM
GRL

10:00:00
10:02:00
10:04:00
10:06:00
10:08:00
10:10:00

13:36:57
DNS
12:04:12
12:36:38
12:36:22
12:19:50

03:36:57 10:08:00 13:14:03 03:06:03 06:43:00
DNS					
02:00:12 10:00:00 12:02:05 02:02:05 04:02:17
02:30:38 10:06:00 12:32:40 02:26:40 04:57:18
02:28:22 10:04:00 12:34:30 02:30:30 04:58:52
02:09:50 10:02:00 12:07:06 02:05:06 04:14:56

5

GRL
GRL
GRL
GRL
GRL
GRL

10:25:00
10:27:00
10:29:00
10:31:00
10:33:00
10:35:00

12:35:37
13:31:58
12:49:49
13:59:26
12:35:43
13:31:45

02:10:37
03:04:58
02:20:49
03:28:26
02:02:43
02:56:45

04:23:49
06:13:37
04:32:09
DNF
04:10:59
05:43:24

2
5
3

01:31:00

1

1
3
4
2

Slädhundsstil
11 Wiktor Hagan
12 Monica Hammargård
13 Michael Nägel
14 Sofia Christensen
15 Leif Olsson
16 Nicole Schwarz

10:26:00
10:32:00
10:28:00
10:34:00
10:24:00
10:30:00

12:39:12
13:40:39
12:39:20
DNF
12:32:16
13:16:39

02:13:12
03:08:39
02:11:20
DNF
02:08:16
02:46:39

1
4

Juniorer
21 Eirin Lysholm Hagan
&
Marte Knutsen Mikkelsen GRL 44:24:00			

47:52:00			

KM Hamra 30-31 januari

Resultat 2010

7

							
KLASS
Plac. Efternamn
Förnamn Ras Dist. Klubb

ÅKTID
Lör

ÅKTID
Sön

Sluttid

2-SP 2X5 C JUN, 2SOYC
1
2-sp 2x5 B
1
2-sp 2x5 B
2
Lina 1-2 hundar WS B
1
Lina 1-2 hundar MS C
2
PULKA 1-4 2X10 B, WP1 B 1
PULKA 1-4 2X10 B, MP1 B 2
PULKA 1-4 2X10 B, MP1 B 3
4-SPANN 2X10 C. 4S C
1
4-SPANN 2X10 C. 4S C
2
4-SPANN 2X10 C. 4S C
3
4-SPANN 2X10 C. 4S C
4
4-SPANN 2X10 C. 4S C
5
4-SPANN 2X10 C. 4S C
6
4-SPANN 2X10 B. 4S B
1
4-SPANN 2X10 B. 4S B
2
4-SPANN 2X10 B. 4S B
3
4-SPANN 2X10 B. 4S B
4
4-SPANN 2X10 B. 4S B
5
6-SPANN 2X15 C. 6S C
1
		
6-SPANN 2X15 C. 6S C
2
6-SPANN 2X15 C. 6S C
3
6-SPANN 2X15 C. 6SC
4
6-SPANN 2X15 C. 6S C
5

Ryttinger
Karlsson
Nordgren
Agardh
Hillborg
Ouchterlony
Smedstad
Hagen
Pyykkö
Pettersson
Jacobsson
Wahlberg
Gereflod
Ryttinger
Carlsson
Petri
Johansson
Almqvist
Andersson
BuvallJuhlander
Nordlöf
Enqvist
Persson
Jansson

Chris
Magnus
Gabriella
Britta
Petter
Helene
Ola
Kjetil
Tarja
Joakim
Runa
Jan
Pernilla
Kariitta
Annika
Fredrik
Christer
Linda
Gun

SIB
SAM
AM
Sch
SIB
Grl
SAM
SAM
SIB
SIB
SIB
SIB
SIB
SIB
AM
SAM
SAM
SAM
SAM

5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SPHKMD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKGD
SPHKMD
Norge
SPHKV
SPHKGD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKGD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKMD
SPHKÖN

00:32:36
00:29:11
00:32:17
00:41:33
00:46:56
01:11:55
01:23:24
01:34:07
00:25:26
00:26:08
00:27:13
00:34:06
00:35:41
00:36:42
00:34:22
00:43:22
00:44:37
00:45:19
01:03:06

00:29:04
00:26:53
00:30:00
00:38:08
00:44:43
01:14:54
01:13:29
01:27:14
00:24:50
00:27:13
00:27:52
00:34:01
00:34:03
00:35:15
00:35:19
00:39:19
00:40:17
00:45:06
01:01:06

01:01:40
00:56:04
01:02:17
01:19:41
01:31:39
02:26:49
02:36:53
03:01:21
00:50:16
00:53:21
00:55:05
01:08:07
01:09:44
01:11:57
01:09:41
01:22:41
01:24:54
01:30:25
02:04:12

Camilla
Janne
Sture
Joakim
Pär

SIB
SIB
SIB
SIB
SIB

15
15
15
15
15

SPHKGD
SPHKNN
SPHKMD
SPHKS
SPHKGD

00:42:28
00:44:29
00:49:29
00:49:14
00:56:52

00:43:05
00:47:19
00:56:49
00:58:41
01:01:24

01:25:33
01:31:48
01:46:18
01:47:55
01:58:16
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Polarhundsmästerskapen

6-7 februari

Plac

Klubb

Dag 1

Dag 2

Totalt

Tyskland
Tyskland
Amundsen DHK
SPHK Nedre Norra

03:06:24
03:53:25
04:07:10
04:02:56

03:01:20
03:40:43
03:36:34
03:47:29

06:07:44
07:34:08
07:43:44
07:50:25

OTTENSTEN

Lone Danmark

DNF

DNS

OY
1
2

ANTONIUSSON Maja
NEIMAN Fanny SPHK

SPHK Gävle Dala
Nedre Norra

00:18:20
00:19:59

00:17:03
00:17:17

00:35:23
00:37:16

2S
1
2

GRAN Anders
OLSSON Niklas

Danmark
SPHK Västra

00:17:38
00:20:27

00:16:51
00:20:32

00:34:29
00:40:59

RINGERIKE Petter
LINDGREN Jenki
SJÖLUND Bengt-Åke
SNARBERG Jan
LINDBERGET Jens
ANTONIUSSON Lotta

Norge
SPHK Nedre Norra
SPHK Nedre Norra
SPHK Södra
SPHK Gävle Dala
SPHK Gävle Dala

01:06:57
00:42:55
00:44:31
00:47:44
00:52:36
00:54:52

01:05:13
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

02:12:10

Namn

Klubb

Dag 1

Dag 2

Totalt

BRAX OLOFSSON Lisbeth
BJÖRK Ida Södra Dalarnas
MALMBERG Ylwa
BUVALL JUHLANDER Cami
KOLOTA Adam
LINDWALL Angelica
ANDERSSON Manuela
NEIMAN Fredrik
HEMPEL Marco
EKLUND Camilla
PERSSON Joakim
JANSSON Pär
PETRI Fredrik
JOHANSSON Christer
SKULLMAN Eva
PYYKKÖ Tarja
SCHAAP Benjamin
SKYE Jonny

Älvarnas DHK
DHK
SPHK Gävle Dala
SPHK Gävle Dala
SPHK Södra
SPHK Övre Norra
SPHK Mälardalen
SPHK Nedre Norra
Tyskland
SPHK Nedre Norra
SPHK Södra
SPHK Gävle Dala
SPHK Mälardalen
SPHK Mälardalen
SPHK Gävle Dala
SPHK Gävle Dala
SPHK Nedre Norra
SPHK Gävle Dala

00:27:55
00:28:58
00:28:15
00:30:19
00:30:46
00:29:38
00:32:13
00:32:08
00:32:44
00:34:57
00:34:48
00:37:47
00:50:16
00:52:25
00:58:41
00:26:15
00:28:50
00:43:22

00:26:05
00:25:32
00:26:17
00:26:33
00:27:17
00:28:34
00:28:06
00:28:27
00:27:58
00:28:52
00:31:50
00:36:19
00:43:35
00:41:40
00:49:16
DNS
DNS
DNS

00:54:00
00:54:30
00:54:32
00:56:52
00:58:03
00:58:12
01:00:19
01:00:35
01:00:42
01:03:49
01:06:38
01:14:06
01:33:51
01:34:05
01:47:57

Namn

UMD
1
WITSCHEL Manfred
2
DIETRICH Angelika
3
SUNDIN Malin
4
GOLVERDINGEN Wilbert
LMD

8S
1

Plac
6S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Resultat 2010
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Polarhundsmästerskapen

6-7 februari

Resultat 2010

Plac

Klubb

4S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Namn

ISRAELSSON Marie
SPHK Nedre Norra
FROST HANSEN Michael
Danmark
CHRISTOFFERSSON Agnes
SPHK Nedre Norra
LINDBLOM Lisa
SPHK Nedre Norra
ERICSSON Sofia
SPHK Nedre Norra
PETTERSSON Joakim
SPHK Mälardalen
JØRGENSEN Viggo
Norge
GUSTAFSSON Annika
IK Hakarpspojkarna
ZINGMARK LIEN Elsine 		
WAHLBERG Jan
SPHK Mälardalen
CARLSSON Annika
SPHK Gävle Dala
FORSGREN Britt
SPHK Mälardalen
PÅLSSON Jörgen
SPHK Södra
DUNVRET Sebastian
SPHK Nedre Norra
GRÖNBERG Johan
SPHK Södra
HEMBERG Therese
SPHK Västra
BJÖRK Moa
Södra Dalarnas DHK
GEREFLOD Pernilla
SPHK Mälardalen
JANSSON Börje
SPHK Nedre Norra

Dag 1

Dag 2

Totalt

00:30:09
00:30:01
00:30:16
00:32:26
00:32:30
00:32:54
00:33:35
00:35:03
00:34:59
00:40:20
00:43:42
00:50:15
00:54:11
00:31:55
00:37:04
00:40:54
DNS
DNS
DNS

00:26:35
00:26:53
00:27:03
00:27:38
00:27:41
00:31:10
00:30:40
00:30:47
00:32:46
00:35:53
00:37:46
00:44:00
00:54:10
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

00:56:44
00:56:54
00:57:19
01:00:04
01:00:11
01:04:04
01:04:15
01:05:50
01:07:45
01:16:13
01:21:28
01:34:15
01:48:21

AM rasmästerskap 2010 12-13 februari Särna
Polarhundsprov 1 - 2 x 3 mil - godkännt tid: 05:31:01
Start 				
nr. Namn
Stil Hundar Ras

Lördag
tid

Söndag			
Provtid
Totaltid
Plac. resultat

9
10
11
12
13
14
17
34

02:14:58
02:43:21
03:47:19
NAF
02:36:51
NAF
02:20:04
NAF

02:09:51
04:24:49
1
02:54:18
05:37:39
3
03:21:14
07:08:33
4
NAS
NAS
02:36:52
05:13:43
2
NAS
NAS
02:27:18
04:47:22 		
NAF 			

Lars-Ola Lundborg
Åsa Alexandersson
Jennie Kraft Hult
Allan Hersinger
Anne Schierup
Anders Gram
Henrik Söeborg
Pertti Lahtiranta

pulka
släde
släde
släde
släde
släde
släde
släde

4
5
3
3
2
2
6
6

AM
AM
AM
AM
AM
AM
SH
AM

GK PHP1/klubbmästare
klubbmästare
GK PHP1
ej meritering
ej meritering

1 x 10 mil

Resultat 2010

Start nr. Namn

Stil

1
2
3
4
5

släde
släde
pulka
släde
pulka

Marko Vesterinen
Petter Ringerike
Leif Björneseth
Ida Vähäsalo
Thommy Åkesson

Hundar

Ras

Starttid

målgång

Tid

Plac.

Provresultat

6
8
2
3
2

AM
AM
AM
AM
AM

11:00
11:02
11:04
11:06
11:08

21:52:41
21:05:39
22:46:10
NAF
NAF

10:52:41
10:03:39
11:42:10
NAF
NAF

2
1
3

GK PHTD
GK PHTD
GK PHTD

11
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AM rasmästerskap 2010 12-13 februari Särna

Resultat 2010

Polarhunds test A - 10 km - godkännt tid: 60 minutter, 1 x 1 mil
Start Namn
Stil Hundar 		
nr.					

Tid
lörd.

Tid
sönd.

Plac.
lörd.

Plac.
sönd.

20
Anna Arvola
pulka
1
AM
00:58:40 		
4 		
21
Daniel Kaar
pulka
1
AM
00:54:15
00:55:18
2
2
22
Sofia Brännström
pulka
1
AM
00:54:27 		
3 		
22
Sofia Brännström
pulka
2
AM 		
00:40:22 		
1
23
Ingela Hedberg
pulka
1
AM
00:52:14 		
1 		
24
Thomas Femenia
släde
2
AM
00:53:46
00:57:23
3 		
25
Patrick Hedberg
pulka
1
AM
00:42:35 		
1 		
26
Ronja Ekholm (junior)
släde
2
AM
00:46:35
00:47:25
2
2
27
Jimmie Ekholm
släde
1
AM 		
00:51:19 		
1
									
28
Rasmus Helbo
pulka
1
AM 		
00:51:12 		
1
									
29
Anders Gram
släde
1
AM 		
00:52:26 		
2
30
Ken-Jan Saatterup
släde
1
AM 		
00:59:03 		
4
31
Allan Hersinger
släde
1
AM 		
00:54:33 		
3
32
Fredrik Normann
släde
2
AM 		
00:49:39		
4
33
Harley Johannesson (junior) släde
2
AM 		
00:49:00 		
3
35
Fredrik Solem
pulka
1
AM 		
NAF
NAF

Provresultat
GK PTHA
GK PHTA
GK PHTA
ej meritering
GK PHTA
ej meritering
ej meritering
ej meritering
GK PHTA/
klubbmästare
GK PHTA/
klubbmästare
GK PHTA
GK PHTA
GK PHTA
ej meritering
ej meritering

Nordiska Mästerskapet Samojed 13-14 februari
		

dag 1

dag 2

totalt

6-spann
1. Christer Johansson
2. Jan Nielsen, Dk
3. Wouter de Ridder
4. Diana Karlsson
5. Eva Skullman

28,23
33,49
35,22
36,58
37,10

31,00
37,25
36,50
37,55
39,33

59,23
1,11,1
1,12,12
1,14,13
1,16,43

31,20
36,53
35,51
38,52
41,27

32,34
38,12
40,07
43,00
41,59

1,03,54
1,15,05
1,15,58
1,21,52
1,23,26

47,37
44,28
49,13
47,49
1,00,50

40,02
45,30
47,19
56,28
55,07

1,27,39
1,29,58
1,36,32
1,44,17
1,55,57

1,02,52

55,55

1,58,07

Godkänt tid för meritering: 1,18,22

Resultat 2010

4-spann
1. Fredrik Petri
2. Annica Uppström
3. Linda Almqvist
4. Lone Ottensen,
5. Britt Forsgren
6. Paul-Erik
Nörgaard, dk
7. Sofia Christensen
8. Nikki Ek
9. Cecilia Lönnberg
10. Lars Widén
11. Christina
Bjerstedt Ohlsson

Godkänd tid för meritering: 1,26,06

dag 1

dag 2

totalt

Linkörning
1. Kjell Jonsson

40,58 41,36

1,12,94

Nordiskt herrar
1. Håkan Nisula
2. Anders Larsson
3. Jan-Olof Högström
4. Leif Wanhatalo
5. Samuel Jakoby
6. Rikard Wanhatalo
7. Dan Palmblad
8. Ole Jensen, Dk

37,16
38,57
43,20
47,35
50,43
1,01,15
1,14,45
1,31,11

39,35
39,58
43,09
48,39
49,24
53,07
1,14,52
1,24,15

1,16,51
1,18,15
1,26,29
1,36,14
1,40,07
1,54,22
2,29,37
2,55,26

38,49
41,11
46,55

1,16,18
1,22,13
1,31,29

Godkänd tid för meritering: 1,36,38
Nordiskt damer
1. Karin Olsson
2. Diana Karlsson
3. Anna Niskanen

37,29
41,02
44,34

Godkänd tid för meritering: 1,35,28
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SHAM-draget 2010 20-21 februari

Resultat 2010

Tid lör

Tid sön

Totaltid Pl.

10 km junior
60. Maja Antoniusson
1. Gitte Bordvik Alhaug
2. Ronja Ekholm
3. Bianca Selvidge
4. Harley Johanesson

34.18
36.16
55.36
1.02.32
1.20.50

38.16
39.51
1.00.24
NAS
NAS

1.12.34
1.16.07
1.56.00

50 km öppen
5. Nisse Uppström
6. Manfred Witschel
9. Sigmund Alhaug
7. Angelika Dietrich

2.38.27
2.40.54
3.01.35
3.17.10

2.54.52
2.53.08
3.26.14
NAS

5.33.19
5.34.02
6.27.49

50 km begränsad
8. Henrik Söeborg

4.03.43

2x3 mil
13. Åke Wedin
20. Fredrik Petri
21. Eva skullman
14. Gunilla Mellgren
59. Rasmus Helbo
12. Leif Björneseth
19. Jennie Kraft
16. Åsa Alexandersson
11. Tobias Mårtensson
15. Christina Kleemo

2.30.16
2.37.07
2.57.25
3.12.54
2.51.48
3.11.12
3.56.07
3.29.50
Brutit
NAS

2.55.46
2.43.04
3.07.30

Tid lör

Tid sön

Totaltid Pl.

38.49

40.07

1.18.56

1.

38.26
39.53
42.34
42.53
43.37
46.23

40.55
40.33
44.55
45.20
50.01
48.59

1.19.21
1.20.26
1.27.29
1.28.13
1.33.38
1.35.22

2.
3.
4.
5.
6.
7.

43.08

NAS

1.07.48
1.08.44
1.15.48
1.14.08
58.25
59.53
1.17.14
NAF
NAF

1.19.37
1.19.58
1.22.43
NAS
NAS
NAS
NAS

15 km 6-spann
57. Sofia Ericsson
52. Lisbeth Brax
Olofsson
51. Adam Kolota
50. Camilla Eklund
55. Manuela Andersson
56. Marco Hampel
54. Joakim Persson
53. Camilla Buvall
Juhlander
10 km (A-test)
37. Hans Trygve Ulseth
40. Anita Skagen
58. Thorild Ringerike
39. Sakari Vähäsalo
43. Kennet Lange
42. Anders Gram
36. Tommy Åkesson
61. Jimmie Ekholm
38. Inge Eklund

1.
2.
3.

5.26.02
5.20.11
6.04.55

NAF
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS

Tid lör

Tid sön

Totaltid Pl.

10 km 4-spann
29. Marie Israelsson
26. Viggo Jørgensen
32. Runa Jacobsson
34. Sussi Grönberg
25. Sofia Ericsson
23. Joakim Pettersson
28. Annika Gustafsson
33. Jörgen Sandqvist
31. Therese Hemberg
30. Sebastian Dunvret
24. Mats Jonsson
27. Teddy Kårwik

25.13
26.56
26.03
27.15
28.46
29.03
28.52
28.10
33.30
28.05
47.07
NAS

25.26
26.58
28.23
29.10
27.57
28.32
29.44
30.27
35.58
NAS
NAS
NAS

50.39
53.54
54.26
56.25
56.43
57.35
58.36
58.37
1.09.28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Linkörning 10 km
35. Tora Kleven

48.48

15 km 8-spann
45. Jenki Lindgren
49. Michael Frost
46. Bengt-Åke Sjölund
10. Eveline Koch
44. Lotta Antoniusson
7. Angelika Dietrich
48. Janne Snarberg

33.55
34.58
35.39
40.11
41.43
50.12
NAS

34.53
38.57
38.58
37.36
43.30

1.08.48
1.13.55
1.14.37
1.17.47
1.25.13

1.
2.
3.
4.
5.

NAS

Resultat 2010
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SPHK NN's KM 6-7 mars 2010

Resultat 2010

Start mån Mål
LMD C 46,4 km
2. Maja Ramström
09.02.00
		
MS1 C 13,5 km
5. Oskar Ahlstrand
11.04.00
3. Ludvig Ahlstrand
11.00.00
4. Magnus Ahlstrand
11.02.00

Tid

Start sön

Mål

Tid

tid ej not. 09.02.00
pga felskylt.

12.08.16

3.06.16

11.49.55
11.45.13
11.49.46

45.55
45.13
47.46

11.02.00
11.00.00
11.04.00

11.56.03 54.03
11.55.19 55.19
11.57.15 53.15

48.52

11.06.00

NAS

Totalt

1.39.58
1.40.32
1.41.01

MS1 B 13,5 km
6. Lars Hammarfalk

11.06.00

11.54.52

WS1 C 13,5 km
7. Anna Karin Jönsson

11.08.00

NAS

MWP1 B, C 13,5 km
10. Caroline Hoffman Jönsson
9. Åke Wedin
8. Christian Eriksson
11. Gunilla Mellgren

11.16.00
11.12.00
11.10.00
11.18.00

12.02.30
12.00.28
11.58.42
12.21.15

46.30
48.28
48.42
1.03.15

11.12.00
11.10.00
11.08.00
11.14.00

12.08.34
12.04.44
12.05.16
12.24.40

56.34
54.44
57.16
1.10.40

1.43.04
1.43.12
1.45.58
2.13.55

8S C 16,4 km
17. Jonas Männikkö
18. Pia Ångström
13. Jenki Lindgren
12. Bengt-Åke Sjölund
14. Pär Moberg
15. Eveline Kock
16. Fredrik/ Nina Filander

11.40.00
11.42.00
11.32.00
11.30.00
11.34.00
11.36.00
11.38.00

12.17.21
12.20.42
12.09.06
12.08.56
NAS
NAS
NAS

37.21
38.42
37.06
38.56

11.32.00
11.34.00
11.30.00
11.36.00

12.13.31
12.18.14
12.17.15
12.22.21

41.31
44.14
47.15
46.21

1.18.52
1.22.56
1.24.21
1.25.17

Start mån Mål

Tid

Start sön

Mål

Tid

Totalt

4S C 10 km
19. Bo Jönsson
20. Casper Nielsen
24. Margona Lundgren
27. Dalia Ramström
25. Lars Nord
23.Liselott Prestjan
26. Jan Vahlberg
21. Emanuel Fagerberg
22. Emilie Rolandsson

12.00.00
12.02.00
12.10.00
12.16.00
12.12.00
12.08.00
12.14.00
12.04.00
12.06.00

12.18.42
12.21.15
12.30.20
12.37.08
12.32.50
12.30.14
12.37.16
12.26.38
12.30.54

18.42
19.15
20.20
21.08
20.50
22.14
23.16
22.38
24.54

11.50.00
11.52.00
11.54.00
11.58.00
11.56.00
12.00.00
12.04.00
12.02.00
12.06.00

12.10.15
12.13.41
12.15.37
12.19.37
12.18.16
12.22.16
12.29.12
12.28.54
NAS

20.15
21.41
21.37
21.37
22.16
22.16
25.12
26.54

38.57
40.56
41.57
42.45
43.06
44.30
48.28
49.32

YY 2 SPANN Släde 5 km
29. Aron Eriksson
28. Josefin Jönsson
31. Elof Eriksson
30. Lukas Nordlund
32. Rebecka Sernheim

12.42.00
12.40.00
12.44.00
12.44.00
12.58.00

12.57.05
12.54.35
13.01.07
NAS
13.07.55

15.05
14.35
17.07

12.42.00
12.40.00
12.44.00

12.56.23 14.23
12.56.02 16.02
13.01.31 17.31

29.28
30.37
34.38

9.55

13.04.00

13.14.47 10.47

20.42

DILLE
34. Elias Hannus
35. Emil Runsäter
33. Emilie Erslid
36. Jonatan Grund

13.02.00
13.04.00
13.00.00
13.06.00

13.10.53
13.15.49
13.14.24
13.26.21

8.53
11.49
14.24
20.21

12.52.00
12.54.00
12.56.00
12.58.00

13.02.22
13.07.12
13.08.57
13.17.15

19.15
24.61
27.21
39.36

10.22
13.12
12.57
19.15

Resultat 2010
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Resultat 2010

SE
SE
N
SE
SE
N
SE

AM
SH
SH
SH
SH
SH

160 Nome Style 6-8 dogs, group C
1
29 Eveline Koch
SE
2
33 Fredrik Filander
SE
3
25 Agneta Nilsson
SE
4
34 Malin Sundin
SE
5
20 Cathrine Mathis
F

AM

SH
SH

SH
SH

Sam
Grl
AM
SH
AM
AM
SH

300 Nome Style 8-12 dogs, group B
1
13 Christer Afséer
SE
14 Lars Fredrik
		
Christensen
N

300 Nome Style 8-12 dogs, group C
1
9
Trond Hansen
N
2
10 Nisse Uppström
SE
3
11 Erik Aleksander
		
Greger
N
8
Daniel Bulens
B

300 Pulka Style 1-4 dogs
1
1
Håkan Nisula
2
2
Lennart Andersson
3
5
Freddy Kampenes
4
4
Niklas Eriksson
5
7
Björn Zelander
6
Leif R. Björneseth
3
Gunnar Olsson

10:37
11:31
11:49
12:08
13:01

NAF

33:13

25:29
NAF

21:27
23:16

43:16
48:32
48:59
52:55
62:00
NAF */
NAF

Start				
Racetime
Plac. no. Name		
Breed excl M.R.

Polardistans 8-12 mars

SH
Grl
AM
AN/SH

160 Pulka Style 1-4 dogs
1
43 Markus Högl
2
41 Per Esben Jakobsen
3
44 Rasmus Helbo
42 Charlotte Anderson
*/ Disqualified according to IFSS 19.2

Grl
Grl
Sam
AM

160 Nome Style 6-8 dogs, group B
1
38 Michael
		
Schmidt-Nägel
SE
2
39 Nicole Schwartz
SE
3
36 Lone Ottesten
DK
37 Jürgen Polziehm
D
D
N
SE
DK

SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH

Jesper Lindeskov
Sörensen
Thierry Fontaine
Anna Carole Rebord
Pascal Rebrord
Sigmund Alhaug
Heidi Vogel
Keijo Korpela
Hågen Björgum
Grzegorz Linda
Krister Mattsson
Ola Lindgren
Henrik Söeborg
Karen Kolbeck
Jan Larsen
Giacomo Maestranzi
Birgitta Sandin
SE
F
CH
CH
N
D
N
SE
PL
SE
SE
DK
DK
DK
I
SE

6
24
		
7
19
8
16
8
15
10 32
11 31
12 30
13 26
14 28
15 21
16 27
17 22
17
18
23
35

21:26
22:00
30:02
NAF

28:24
36:12
47:44
NAS

13:03
13:04
13:05
13:05
13:42
13:55
14:00
14:53
22:23
28:00
30:35
30:48
NAS
NAS
NAS
NAS

SHAM-Draget 2010
Foto: Josefin Andersson

Adam Kolota

Manfred Witschel

Maja Antoniusson

Bengt-Åke Sjölund

Ronja Ekholm

Resultat 2010
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SM 2010

Janne Nordlöf

Foto: Josefin Andersson

Så lite mer tankar om årets tävlingar…

… Som berör SHAM, Öppna SM och en del regelfunderingar!
I förra numret av Polarhunden granskades ett tämligen kritiserat Polarhundsmästerskap i Särna, tillsammans med rapportering från Hamradraget och
Nya Nordic Open, som istället fick en hel del positiv respons. Nu fortsätter
tävlingsserien med reportage från två andra lyckade arrangemang, i form av
SHAM-draget och Öppna SM. Då det under årets tävlingar även har märkts
av en del diskussioner kring hur vissa regler ska följas, som uppstått på grund
av misstänkta regelbrott, har Polarhunden även tagit chansen att kolla upp
rent allmänt vad som faktiskt gäller i dessa lägen!

Jan Wahlberg

Kallt SHAM-drag först ut!

Marie Israelsson

Pia Ångström
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Resultat 2010

Sofia Ericsson

SHAM-draget som arrangeras av rasklubbarna för siberian husky och alaskan
malamute gick i år av stapeln i Nornäs
helgen 20-21 februari. Det var nu sjätte
året som tävlingen genomfördes, där siberian huskyn har sitt rasmästerskap och
alaskan malamute har meriteringstillfälle. Dock fanns alla fyra polara raserna
fanns representerade under helgen, vilket
gladde arrangörerna.
Vädergudarna var kanske inte riktigt på
bästa humör denna gång, den trista gråmulna färgen täckte himlen under båda
dagarna, tillsammans med isande kalla
temperaturer. Till och med läsken och
tillbehören vid hamburgegrillen frös till
is i kylan…
Ett bra samarbete
Men trots den isande kylan var humöret på topp bland funktionärerna och
alla gjorde sitt bästa för att få till en bra
tävling med nöjda deltagare. Även ordförande i respektive arrangerande klubbar,
Anders Hörnlund och Karina Andreasen,
fanns på plats under helgen och var båda
nöjda med utgången av årets SHAMdrag. De tyckte även att samarbetet klubbarna emellan hade fungerat bra.

– Samarbetet mellan siberian husky och
alaskan malamute bygger på att båda
parter ställer upp inom olika områden,
siberian husky skulle ställa upp med
funktionärer, dels från styrelsen men
också från medlemmar! Alaskan malamute ansvarade för spåren, boende,
mat etc. Generellt upplever vi att samarbetat fungerar bra, berättar de.

Det fanns gott om nordiska åker på SHAM-draget, Leif Björneseth var en av dem.
Polarhunden 2/2010
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byborna är vänligt inställda till att vi
kommer med våra hundar. Till nästa år
kommer det att finnas fasta hundleder
i Nornäs, som kommer att ha en fast
märkning som sitter uppe året om, vilket
förhoppningsvis ska underlätta för oss
som arrangörer. Geografiskt sett ligger
också Nornäs ganska bra för förare som
kommer söderifrån!

Nisse Uppströms storspann var heta i starten
och passade på att smaka lite på varandra under
SHAM.

Nornäs – bra by för hundtävlingar
SHAM-draget har alltid arrangerats i
Nornäs, Anders och Karina berättar att
tävlingen kom till byn i och med att några entusiastiska personer i området ville
arrangera en träff som kunde gagna båda
rasklubbarna. Istället för att arrangera
varsitt meriteringstillfälle i närheten av
varandra, så valde man att hjälpas åt.
– Samarbetet växte sedan. I Nornäs har
vi bra kontakt med skoterklubben som
hjälper oss att trycka till spåren och

Ingen startlista på nätet
Arrangemanget som helhet i Nornäs flöt
på bra och det finns inte mycket att klaga
på. Ska man ändå nämna någon kritik så
kom det över huvud taget aldrig ut någon startlista på nätet innan tävlingen,
vilket irriterade en del av deltagarna.
– Anledningen är att Ninni Hjortvall som
tidigare år alltid fixat med startlistan och
sett till att den kom ut på internet, låg på
lasarettet med sin nyfödda dotter fram till
bara ett par dagar innan SHAM-draget.
Det gjorde att vi helt enkelt inte hann få
ut någon startlista i år, meddelar Karina.
Avslutningsvis berättar arrangörerna att
de flesta av besökarna verkade positiva
och att flera förare tyckte att bansträckning och spår höll en bra standard.
– Många tyckte att det var en bra stämning och alla hjälper alla oavsett ras, vilket i sig verkar vara något unikt bland
våra arrangemang inom SPHK!

Öppna SM – lyckad tillställning trots kort om tid!
Efter hela karusellen som blev med de
dåligt preparerade spåren under Polarhundsmästerskapet i Särna, ställdes Öppna SM in som Gävle-Dala även skulle ha
arrangerat på samma plats. Flera förslag
på nya arrangörer kom sedan upp, och
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med bara veckor kvar till tävlingshelgen
12-14 mars hamnade det slutliga valet på
SPHK-distriktet Nedre Norra. På bara
tre veckor skulle nu de nyvalda arrangörerna få fram en tävlingsplats, funktionärer, tillhörande utrustning och annat

som behövdes för att kunna arrangera
en så stor tävling. Med engagerade och
mycket rutinerade Janne Nordlöf i spetsen bildade Nedre Norra en helt ny tävlingsorganisation, som sedan hann få alla
pusselbitarna på plats och som slutligen
utförde ett mycket uppskattat och väl genomfört Öppna SM, med Åsarna som ny
tävlingsort!
– Vi är väldigt nöjda med vårt arrangemang med tanke på att vi bara hade tre
veckor på oss att förbereda. Åsarna är så
väl inarbetat också vilket bidrog till att
det gick att anordna så pass bra på kort
tid. Att vi kunde ro detta i hamn beror
också mycket på att Nedre Norra har så
många engagerade och erfarna medlemmar som ställde upp snabbt och hjälpte
till. Sedan har vi ju Janne som är otroligt
hängiven, professionell och väldigt duktig på att arrangera, han är också en glad
person som sprider glädje omkring sig,
berättar Nedre Norras Caroline Hoffman Jönsson, funktionär under SM.

rangera i och de tävlande känner också
till platsen bra, de vet vad de kan förvänta sig. För oss arrangörer är spåren
uppkörda och klara och de fixar även
rymliga parkeringar i anslutning till tävlingsplatsen innan vi kommer, så vi behöver aldrig åka dit och hjälpa till med preparering förrän dagarna innan tävling,
fortsätter Caroline.

Åsarna – ett taktiskt bra val
Precis som Caroline säger är Åsarna en
mycket välanvänd by för olika hundtävlingar och det har blivit en populär ort
för hundförare att komma till. Där finns
bra spårsystem och preparering av dem
som sköts av självaste Tomas Wassberg,
det finns gott om boende i området och
byborna är numera välbekanta med arrangörerna och de flesta av dem verkar
väldigt positiva till att få hundfolk på besök. Geografiskt sätt ligger Åsarna också
relativt centralt på kartan, vilket kan
locka deltagare från både norr och söder.
Helt enkelt ett bra val ur flera aspekter,
framför allt då man inte har så lång tid
på sig att styra upp ett helt SM.
– Åsarna är helt klart en bra ort att ar-

Välskötta stenhårda spår
Under SM, precis som så många gånger
tidigare då det arrangerats draghundstävlingar i byn, var det mycket bra och
hårda spår uppe vid kyrkan i Åsarna.
– Tomas Wassberg är väldigt noggrann
med att spåren håller högsta kvalité och
gör alltid ett jättebra jobb! Det var kanonspår under helgen och det är roligt
att kunna erbjuda ett sådant arrangemang till de tävlande, förklarar Caroline.
Under torsdagen fanns det nog dock ett
visst tvivel hos vissa över att spåren faktiskt skulle kunna vara så pass hårda som
de var, plusgraderna som rådde då tillsammans med regn var absolut ingen bra
förutsättning. Men arrangörerna inväntade kvällen, då sjönk temperaturen och

Glada funktionärer och härligt väder under SM!
På bilden domaren Alf Hallén.
Foto: Kristian Höglund
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de begav sig ut och preparerade spåren
igen. Dessa frös sedan på under nattens
kyla och på fredag morgonen var spåren
knallhårda.

4-spanns junioren Agnes Christoffersson körde
riktigt bra under SM, med en tid som räckt till
silvermedalj i seniorklassen.

Önskat fler deltagare
Arrangörerna själva upplevde de flesta
besökare som väldigt positiva och glada
över hela SM-evenemanget.
– Jag tycker att det var väldigt trevlig
stämning på tävlingsplatsen och runt
omkring! Vi hade väl hoppats på lite fler
deltagare och det är det enda negativa vi
kan se med arrangemanget. I övrigt är
vi helt nöjda och vi hade ett kul och bra
funktionärsgäng, avslutar Caroline Hoffman Jönsson.

Regler är till för att följas!
Efter att ha varit runt på ganska många
dragtävlingar nu i vinter har vi som arbetar med Polarhunden snappat upp en
del diskussioner som förekommit om hur
olika regler ska följas eller vissa regelbrott som har begåtts.
För att sammanfatta detta rent allmänt
utan att på något sätt peka ut vem eller
vilka som har gjort vad, kan man nog
säga att det finns både förare och arrangörer som ibland kringgår reglerna
en aning eller helt enkelt missar att följa
dem! Med detta som grund har Polarhunden kollat upp regelverket samt tagit
hjälp av SPHK:s tävlingssekreterare Malin Sundin, om vad som faktiskt gäller i
dessa lägen…
Regelgenomgång på Grönt-Kort
”Alla som kör tävlingar har Grönt-Kort
och ska ha lärt sig reglerna som gäller ute
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i spåret, men det märks då inte”, sa en
smått upprörd förare då han kallade till
sig domaren efter att ha passerat mållinjen på en tävling i vinter. Personen i fråga
var arg över hur en omkörning hade gått
till och menade att den andra inblandade
föraren inte hade följt reglerna, vilket är
en händelse som verkar inträffa titt som
tätt. Och visst är det så, att alla förare
ska ha ett Grönt-Kort där regelutbildning ingår, och med det kommer också
ett ansvar för att vara insatt och medveten om gällande regelverk!
Kommunikation är nummer ett
Vilka regler är det då som gäller vid omkörning och vad ska man tänka på? Regelverket säger ett spann som kommer
ikapp ett annat kan begära företräde då
ledarhundarna är inom 15 meters avstånd till det ikappkörda spannet, som

då måste bereda plats, sakta ner och
släppa förbi den som kommit ikapp. Det
omkörda spannet ska, på alla sätt, underlätta för den som kör om.
– Oavsett vad som står i regelboken så är
kommunikation ledordet, så se till så att
spannet du ska köra om vet att du kommer! Håll koll på dina hundar och om
du kan, håll ner armen på den sida som
spannet ska köra om på som en körriktningsvisare, och även för att styra ut dennes ledarhundar något från släden. När
ledarhundarna kommit knappt halvägs
förbi ditt spann ska du bromsa till hårdare. Rätt gjort så har det omkörande
spannets hundar knappt uppfattat att de
blivit omkörda förrän spannet redan är
förbi, förklarar Malin Sundin.
Reglerna säger också att ett omkört spann
inte själv får köra om förrän det gått
minst två minuter (fyra minuter för stor.
spann). Detta gäller dock inte om det
omkörande spannet får problem på
grund av omkörningen, då det är en halv
minut som gäller. Om båda förarna är
överens kan omkörning ske med kortare
intervall. Om den som kört om stannar
för att reparera sin utrustning eller fixa
något med hundarna, behöver den som
blivit omkörd inte avvakta alls.
Spann som kör efter varandra måste
hålla ett avstånd på minst en spannlängd
förutom i målområdet, där på upploppet, har inget spann företräde framför
ett annat spann i samma klass. Självklart
gäller också att sunt förnuft och god
sportsmannaanda skall råda på tävlingsplatsen!
Sen start ska ge tidstillägg
Under vintern har det även på minst en
tävling förekommit fall där tävlande

kommit försent till starten, men ändå inte
fått tidstillägg, vilket är ett regelbrott.
– Reglerna säger att om någon kommer
för sent till sin start så skall denne vänta
och starta efter att sista ekipage i den
klassen gått iväg. På tiden läggs då även
ett tidstillägg om 3*startintervallstiden,
förklarar Malin.
Som funktionär har man en skyldighet att rapportera händelser i form av
regelbrott vilket betyder att man också
bör ha insikt i reglerna. Att inte göra så
påverkar ju förmodligen utgången av resultatlistan, och i det fall som Polarhunden känner till, hade om reglerna följts,
faktiskt en annan person fått chansen att
hamna på pallen! Så det är därför minst
sagt viktigt att funktionärer har koll på,
och följer reglerna.
Det har i vinter också förekommit frågetecken om sent anmälda förare och att
förare tillkommit på startlistan efter att
den publicerats på Internet. Reglerna
säger att en tävlingsanmälan ska inlämnas före tävlingens början, med hänsyn
till tidsgränsen för anmälan. Arrangören
kan, på goda grunder, neka en förare
från att tävla.
– Om man släpper på reglerna så blir det
snabbt ”anarki” och folk tar inte ansvar.
Varför skall SPHK vara slapphänta när
det gäller anmälningsdatum eller pappersarbete? Inom SKK hade man aldrig
tillåtit sena anmälningar eller annat! Ju
mer vi hjälps åt desto lättare att arrangera och vi kan få fler och bättre arrangemang när inte ”småsaker” tar onödig
energi. Trots allt så är det inte bara arrangören som har skyldigheter, avslutar
Malin Sundin.
Text & Foto: Josefin Andersson
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Årets upplaga av Polardistans är genomförd och till min stora glädje kom jag runt
de 300 km denna gång (pulka 1-4 hundar). Vis av fjolåret, då min egen träning hade
varit obefintlig, hade jag i år dragit ner på hundarnas träning (ca. 20% färre träningsmil) för att få tid att träna något själv. Jag startade heller inte med ambitionen att
göra någon viss tid, eller att nå en viss placering. Målet var att ta mig runt och för att
lyckas med det skulle jag inte låta mig dras med i andras tempo utan enbar köra efter
mina egna förutsättningar. Kanske var det dessa föresatser som gjorde att det gick
så bra och tiden, 48 timmar 32 minuter, är den hittills bästa som jag har presterat.
Den första dagen var ungefär som den
brukar, d.v.s. ”sällskapsresa”, vilket jag
inte trivs något vidare med. Jag tror dock
inte att det spelar någon roll hur vi startar, intervall- eller masstart, vi kommer
säkert att ligga mycket nära varandra
ändå. Föret var från början mycket bra,
men likt en förbannelse som vilar över
denna tävling, kom det några regndroppar när jag närmade mig Dalakojan. Fästet försvann och det var bara att plocka
fram det förhatliga töklistret, som visserligen ger fäste, men som är ack så tråkig att arbeta med. Stigningen upp mot
banans högsta punkt blir allt tydligare
ju längre från Dalakojan man kommer
vilket också innebär att temperaturen
sjunker.
Vid Morvallen var det åter kallsnö och
då vet alla vad som händer när man har
töklister under skidorna. Å andra sidan
når man banan brantaste parti (uppåt),
så det var bara att kliva på uppåt utan
minsta tillstymmelse till släpp. Väl uppe
fick knivryggen tjänstgöra som skidskrapa och det nu hårda klistret skapades
bort.

Polardistans 2010 och i framtiden?
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Text: Lennart Andersson
Foto: SÅSA

Uppe på fjället fick vi en ganska enveten
vind från sidan/framifrån och jag uppskattar vindstyrkan till ca. 10 m/s. Vinden var emellertid inte kraftig nog för att
riva upp någon drivsnö, så det var inga
problem att ta sig fram.

Vid 18-tiden var det dags (mycket hög
tid!) att plocka fram pannlampan vilket
visade sig svårare än väntat då den inte
låg där jag trodde att den skulle ligga och
eftersom det var mörkt och jag tvingades
söka igenom hela packningen (Andersson var vid det laget en inte helt lugn
och balanserad person!) tog det mig säkert ca. 30 minuter innan jag åter kunde
fortsätta. De återstående milen fram till
Lofsdalen rullade sedan på i ett lugnt
tempo. Väl framme visade det sig att vi
hade förvånansvärt små tidsdifferenser
inom klassen (pulka 1-4 hundar).
Efter ca. 8 timmars vila fortsatte jag
mot Lillhärdal, en etapp som blev ganska trevlig då den efter klättringen upp
på kalfjället i princip bestod av en lång
utförbacke i medvind och med solen i
ansiktet, ner till Lillhärdal. Under denna
etapp på 85 km såg jag inte till något annat spann. Väl framme kontrollerade veterinären hundarna och fann att de inte
uppvisade några symtom på uttorkning
och att de hade vilopuls. Härlig information, vilopuls efter 85 km! Jag hade tänkt
mig en ungefär lika lång vila i Lillhärdal
som i Lofsdalen, men när det var dags att
krypa ur sovsäcken vid 21-tiden, kände
jag att några minuters sömn till inte skulle skada. Nu blev det inte några minuter
utan 2 timmar, men jag behövde förmodligen det så det kändes OK.
Polarhunden 2/2010
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Ca. 00.30 gick vi (jag och hundarna Nova
och Kimik) ut från Lillhärdal och vi hade
då 70 km framför oss till Lövnäsvallen.
70 km kändes just då inte som speciellt
långt i jämförelse med de två tidigare
etapperna., men ack vad jag bedrog mig.
Jag hade dessutom läst in mig för dåligt
på kartan och trodde att jag vid en viss
punkt hade åkt 37 km, men det visade sig
vara 27 km. Detta blev jag på ett obehagligt sätt medveten om när jag ca. 1 timmer senare passerade en skylt som sade
att det var 35 km till Lövnäsvallen, ridå
och psykbryt! Det självklara försvaret
mot denna brutala verklighet var att förneka skyltens sanningshalt, men det hade
jag naturligtvis inte mycket för. Nåväl,
vid pass 10.00 nådde jag Lövnäsvallen.
Under den gångna natten hade jag passerats av ett 12-spann och själv passerat
Freddy, som låg och sov efter spåret.
På Lövnäsvallen åt jag helt snabbt och
fyllde på min termos med varmt vatten.
Medan jag var där hann Nisse Uppström
komma in och åka och precis när jag
skulle i väg kom även Freddy Kampenes in på checkpoint. Så började då de
sista 5 milen mot målet med en lång, lång
slakmota, solen i ryggen, motvind och ett
stenhårt, slätt av pistmaskin preparerat
spår, vilket gjorde att skidorna inte fick
något fäste i sidled och begreppet ”Bambi på hal is” fick en verklig innebörd.
Efter Lövnäsliden kom ”160-banan” in
på samma bana som oss och där dök det
upp några spann som gjorde både mig
och mina hundar piggare. Slutet av banan blev inte riktigt vad jag hade hoppats på då solen, renar och skotrar hade
hjälpts till med att förstöra banprepareringen och lyckats förvandla det hela
till ett blött snömos. Men som så många
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gånger förr, tar man bara ett steg i sänder
så kommer man till slut fram. Lika skönt
varje gång även om ryggen, vid målgång,
var allt annat än trevlig.
Erfarenheter från löpet var att den träning hundarna hade fått var helt tillräcklig för den fart jag orkade hålla. De hade
svansarna uppe hela tiden och kunde inte
låta bli att leka lite med varandra lite då
och då. Den snacks (0,1 kg/tillfälle) och
den mat (0,5 kg kött + 0,2 kg leverpastej/checkpoint) de fick fungerade väl,
även om de på slutet inte ville ha någon
snacks. Den snacks jag använder är ett
hopkok av några olika fetter*/ och kanske blev det för fett i den värme vi hade
dagtid på den sista etappen. För min egen
del kan jag konstatera att den träning jag
hade före tävlingen nog var den minsta
tänkbara för att jag skulle kunna genomföra loppet. Maten, som huvudsakligen
bestod av frystorkad rätt på checkpoint,
tunn blåbärssoppa, lite mackor och fettförbränning, fungerade bra, även om
hungerkänslorna ibland var väldigt påtagliga.
Inför framtiden har jag några funderingar.
- Den första är att jag hoppas att bansträckningen nu skall permanentas till
årets bana. Banan var i år var i år mer
varierande än tidigare år, med flera slingor upp på kalfjäll, vilket tilltalade mig.
Vidare gick den största delen av banan
längs preparerade skoterleder, vilket
gjorde att behovet av preparering och
därmed kostnaderna för detta minskade.
Antalet vägövergångar där det behövdes
vägvakter var färre, vilket underlättade
arrangemanget m.m.
- Den andra rör halm och täcken till hundarna. Enligt min uppfattning så är det

köldtåligheten som är den faktor som
skiljer våra fyra raser från övriga hundraser. För alla andra egenskaper exempelvis styrka och uthållighet finns det
raser som är lika bra och kanske bättre
än våra raser. Det är samtidigt så att vi
har väldigt svårt att i vårt tempererade
klimat testa våra hundars köldtålighet
(det är endast i Sveriges nordvästligaste
hörn har vi ett subarktiskt klimat vintertid). Eftersom våra hundar har utvecklats
i ett arktiskt klimat behöver de vare sig
halm eller täcken för att klara de temperaturer de möter i Sverige och skulle
det mot förmodan vara så att hundarna
faktiskt behöver denna hjälp för att hålla
sig varma anser jag att uppfödarna måste
ta sig en funderar på hur aveln sker. Om
den avgörande skillnaden mellan våra raser och andra raser försvinner, hur har vi
då lyckats med aveln? Vi säger att Polardistans är ”den naturliga utmaningen”,
låt tävlingen få vara det och ta bort halm
och täcken från tävlingen!
- Jag förstå att man ibland kan bli tvungen att sätta på sockor vid speciellt besvärliga fören och/eller om hunden har
skadat en tass, men i övrigt? Idag förekommer det dock ofta att hundar går ut
från start med sockor på tassarna och
min undran är vad det säger om tasskvaliteten (eg. trampdynornas kvalitet) på
dessa hundar? För mig är det ett uttryck
för bristande tasskvalitet och frågan jag
ställer mig är hur stor vikt uppfödare lägger på denna egenskap i förhållande till
andra egenskaper som skall vägas in vid
bedömningen av en hunds avelsvärde.
För mig är tasskvaliteten mycket viktig
och man kan ju ta jämförelsen med en bil
(även om den haltar något), som alldeles
oavsett hur goda vägegenskaper den har

bli totalt oduglig på vägen om den har
dåliga däck.
- En sista fundering är hur tävlingen år
efter år skall lyckas engagera människor
att ställa upp som arrangörer och funktionärer. Alla dessa personer, (som jag
vill framföra ett mycket varmt tack till)
gör denna arbetsinsats helt utan ekonomisk ersättning. I många fall kostar det
att vara med som arrangör/funktionär
och då menar jag inte enbart i tid (ofta
en semestervecka) utan i reda pengar.
Hur länge kommer det att finnas personer som ställer upp på detta? Ja, jag vet
inte och när jag samtidigt har hört klagomål på att det är så dyrt att delta ställer
jag mig än mer undrande till hur vi skall
lyckas fortsätta med en tävling av denna
omfattning. Vem skall betala kalaset om
inte vi som kör tävlingen?

* Snacksen består av lika delar:
ister
kokosfett
solrosolja
linfröolja
leverpastej
en riktig energibomb som ger
ca 500 kcal/100 g.
Grundreceptet fick jag vid en
föreläsning av Anette Johansson i
samband med ett årsmöte i Östersund och det jag har gjort är att jag
har lagt till leverpastejen för att öka
smakligheten.
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I övrigt på årsmötet så var det de vanliga rapporterna och berättelserna samt balansoch resultaträkning som gicks igenom. 2009 var klubben tillbaka att ha ett positivt
resultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 5 motioner hade inkommet, bl.a. antogs en motion om ett poängsystem för Årets Malamute samt en motion om att ta
bort uppfödarkodexen. Styrelsen uppskattar att dessa två motioner antogs eftersom
det klart underlättar korningen av Årets Malamute och vi är tacksamma för att ha
blivit av med uppfödarkodexen som tydligen genom tid har ställt till stora diskussioner inom klubben. Hoppas att många av er uppfödare som har lagt en distans till
klubben p.g.a. uppfödarekodexen nu vill börja att återvända och bli mer aktiva i
klubbregin igen.

www.malamuteklubben.se
Ordförande
Karina Andreassen, 0647-104 60 eller
073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

USA-import Dancing to the Rythm

Foto: Louis Liljedahl

Vice ordförande

Jimmie Ekholm, 08-500 22 389 eller

070-609 53 54
Nederstavägen 20, 137 55 Tungelsta

Sekreterare

Tobias Mårtensson, 0251-601 20 eller
070-689 48 83
Nornäsvägen 48, 780 69 SÖRSJÖN

Kassör
Krister Sand

Ledamot
Johan Söderström

Suppliant
Sofia Brännström
Frida Björkman

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

Hej alla medlemmar!
Känns som en bra tid sen jag sist har skrivit i Polarhunden! Vintern har varit hektisk med alla aktiviteter och med det fåtal funktionärer som har funnits under den gångna säsongen så känner man sig
ganska så sliten efter vintern, tror jag talar för alla
funktionärer som har ställt upp under säsongen när
jag säger detta! Ett stort tack till er som har hjälpt
till, hoppas att fler kan tänka sig att hjälpa och bli
mer aktiva i klubben i framtiden om vi ska kunna
ha samma aktiviteter som i dagsläget. Funktionärsarbetet är vanligtvis mycket lärorikt och roligt, så
är du sugen på att vara med så kontakta någon av
oss i styrelsen – vi uppskattar all den hjälp vi kan få.
Som ny kan man faktisk få insikt i många av klubbens aktiviteter på ett lätt och enkelt sätt om man
ställer upp som funktionär, för inte att tala om den
socialen vinsten av detta arbete.

Årsmötet gick av stapeln i Särna vecka 6 under malamuteveckan och vi har en ny
styrelse med flertalet nya namn. Vi bjuder Krister Sand (kassör), Frida Björcman
(suppleant), Johan Söderström (ledamot) och Sofia Brännström (suppleant) varmt
välkomna i styrelsen. Jimmie Ekholm omvaldes till ännu en period som viceordförande och Tobias Mårtensson sitter kvar som sekreterare. Jag vill tacka för ert fortsatta
förtroende som klubbens ordförande. På övriga förtroendeposter och i sektionerna
har det endast varit små justeringar.
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”Årets Välgärning” tilldelades Lotta & Jimmie Ekholm för deras insats inom alla
klubbens aktiviteter. Till ”Årets Malamute” korades: Black Lotus Double X’s Trademark – ”Tracy”, som under 2009 färdiggjorde både sitt SUCH och sitt S(polar)
Ch. Till ”Årets Rookie” korades Ulf Åkerman som redan under sin första säsong
har visat flera fina resultat.
Det bestämdas att Malamuteveckan 2011 kommer att ligga vecka 6 och styrelsen
fick i uppdrag att hitta en ny plats för denna vecka. Styrelsen har redan kontakt med
flera olika platser och under april månad träffas ett beslut om var AM-veckan 2011
kommer att ligga. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens hemsida.
När ni läser detta så har det förhoppningsvis hänt en hel del på klubbens hemsida.
Under de senaste 6 månaderna har det tyvärr inte hänt mycket på denna front. Klubbens tidigare webbansvarige Henrik Benon har i sluten av mars tackat av för sin del
och ny webbansvarig från april är Frida Björcman. Jag är helt övertygat om att Frida
med tiden levererar en både snygg, intressant och levande hemsida. Har ni idéer och
synpunkter om innehållet på webben tveka inte att kontakta Frida. Raskompendiet
kommer att finnas till försäljning – mer info kommer på webben.
Planeringen av Specialen 2010 i Furudal har påbörjats och som något nytt för 2011
så kommer vi att ha en extra specialutställning i samband med Malamuteveckan.
Utställningssektionen är också i behov av hjälp så kontakta Linda Söderström och
Jennie Kraft Hult om du vill hjälpa till med dessa aktiviteter.
Ta hand om dig själv, din familj och hundarna nu när vårvärmen är på ingång.
Karina Andreasen, ordf.

Polarhunden 2/2010
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få en bra översyn över vår ras och arbeta för att den ska bli friskare så krävs det att
fler röntgar sina hundar, oavsett om den ska användas i avel eller inte. I framtiden så
kommer flera raser få avelsindex som säger mer om rasen än den statistik som finns
nu, och om detta ska bli möjligt så måste fler hela kullar röntgas, inte bara enstaka
individer i varje kull. Då kommer resultatet på hela kullen vara det viktigaste. Så
beställ tid nu och få det gjort! Hjälp oss att se till att vår ras behålls som en sund ras.
Vi bryr oss, gör NI??
Ta det lugnt så ses vi då…
www.gronlandshund.sphk.se
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
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29
michael.sn@telia.com

Suppleant

Monica Hjelm, 0152-183 85
irkes@telia.com

Suppleant

Ordföranden har ordet…
Ja, säsongen har gått mot sitt slut och efterlämnar en
av, i alla fall min tids, bästa vinter någonsin. Jag hoppas alla har fått ut maximalt av den. Här i Värmland
har vi haft 50-60 cm snö och jag har faktiskt kört
hund direkt från tomten, inte illa.
På årets Polardistans har grönlandshund varit representerade i flera spann, i både 300 och 160. Alla
har gjort ett väldigt bra jobb. Alla deltagare i alla
tävlingar har gjort ett väldigt bra jobb.
Nu gäller det att varva ner träningar och planera
inför sommaren, hitta på lämpliga aktiviteter för våra
hundar även den varma tiden. Damma av klövjeväskan redan nu och starta försiktigt.

Till hösten så är det bestämt att rasklubben inte kommer att anordna utställning i år. Vi kommer i fortsättUlla Lindroth Andersson
ningen anordna utställning ojämna åt tillsvidare. Det
Kontaktperson dragprov/
kräver en stor insats att anordna en utställning och
tävlingssekreterare
det kräver även att tillräckligt många medlemmar vill
Harriet Svensson
visa sina hundar. För att inte tära på de som lägger
Valberedning
ner stor tid att anordna detta och våra medlemmar
Helene Ouchterlony (sammankallande)
och Åke Wedin
plånböcker har vi valt att göra så här. Istället kommer
den sedvanliga höstträffen i Kärringforsen bli av. Vi
ska försöka ordna lite variationer i aktiviteter men i dagsläget har jag ingen ytterligare
information förutom att det blir av sista helgen i augusti.
Nicole Schwarz

Representant SPHK valberedning

Jag vill igen göra ett upprop till alla grönlandshundägare som inte höftledsröntgat sina
hundar som är över 18 månader att planera in detta omgående. För att vi ska kunna
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Vinterns dragmeriteringar

Mor och dotter, NS U Piqtuq & NS P Pirta, grl. vid Visjön
Foto: Malin Aspaas

Harriet Svensson

Vi har denna säsong haft en ovanligt snörik och kall vinter på många håll. De flesta
ha fått chansen att köra sina hundar på snö i vinter, kanske för första gången? Tränat
har folk gjort på ett eller annat sätt i alla fall och även vågat sej ut på prov.
Vi har denna säsong haft 8 godkända meriteringstillfällen varav 1 blev inställt. Vid
de andra tillfällena har det sett ut på här:

• Snöträffen i Nornäs 5-6 januari: Inga grönlandshundsspann deltog.
• Grönlandslöpet i Nederhögen: Där hade vi 2 spann i pulkastil, bägge klarade po-

•
•
•
•
•
•

larhundtest C. I slädhundsstil hade vi 5 spann som genomförde provet, varav 3
spann klarade polarhundprov 1 och även polarhundtest C och 2 spann klarade
polarhundprov 1.
Malamuteveckan i Särna 8-12 februari. Inga grönlandshundsspann deltog.
SHAM-draget i Nornäs 20-21 februari. Där deltog 2 grönlandshundsspann i pulkastil, varav 1 spann klarade polarhundtest C.
P-löpet på Femundstunet 6 mars. Inga spann som meriterade.
Polardistans i Särna 8-12 mars. Har inte fått några uppgifter om meriterande
spann.
Fäboddraget 20-21 mars. Inställt.
Utterträskdraget i Arvidsjaur 27-28 mars. Inga spann som meriterade.

Vi ser att uppslutningen inte är något vidare, och har därför efter en motion på årsmötet beslutat att endast ha 3 meriteringstillfällen kommande vinter, 2 st 2x3 mil
och ett långtest på minst 10 mil. Vi hoppas många samlas och kör så vi får ordentlig
konkurrens då.
Vi får efter denna vinter säga grattis till 2 grönlandshundsägare som nu kan ansöka
om S(polar)Championat för sina hundar. Det är Lennart Andersson med Svartisens
Löpare och Åke Wedin med Nerriviks Siska. Vi har även många på gång med 2 godkända test, där endast enspannstestet saknas, så vi önskar er lycka med att fixa det
kommande vinter.
Polarhunden 2/2010
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Siberian husky

http://www.siberianhusky.se
POSTGIRO 38 70 52-4
Ordförande

Anders Hörnlund, 0501 - 19954
Torsö Sandbäcken 1, 542 91 Torsö
ordforande.sh@sphk.se

Vice ordförande
Fredrik Neiman
info@neimans.com

Sekreterare

Marlene Karlsson, 0734-166 386
Åsandby 113, 591 97 Motala
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör
Vakant

Ledamot
Börje Jansson
taxi.ragunda@swipnet.se
Pernilla Persson, 0644-500 35
eller 070-244 79 92
Fagerdal 305, 830 70 Hammerdal
pernillapersson@vintervisa.com

Suppleanter

Marie Israelsson
Fredrik Filander, 0680- 211 60
Klarinsv. 11, 842 92 Sveg
fredrik.filander@telia.com

Mot Arådalen.

Foto: Malin Aspaas

Tewee-Soo Majak och Tewee-Soo Timber. Foto: Helen Ellis

Ordförande

Tack!
Efter en lång säsong börjar det bli dags att summera
året. Vi har haft ett årsmöte i samband med SHAMdraget där en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen
kommer att koncentrera sig på arbetet på Ras- och
avelsarbetet. Siberian husky-dagarna kommer att
arrangeras i slutet av augusti för att sedan följas
upp med årets höjdpunkt i utställningsringen. Till
rasklubbens specialutställning i Bjursås den 11 – 12
september 2010 kommer två engelska domare att
döma. Det är Caroline Kisko www.polarnights.co.uk
och Chris Barry www.azgard.co.uk.
Jag hoppas att alla medlemmar är nöjda och glada
över vinterns slädturer, egna aktiviteter och tävlingar.
Här nere på Torsö är det skönt att sitta i solen och ta
en kopp kaffe och njuta av fågelsången – det är vår.
Mvh Anders Hörnlund

Först vill jag tacka för förtroendet att ytterligare ett
år leda denna styrelse som är väl ihopsatt i frågan
om kompetens på olika nivåer, precis så man vill ha
det med massor av engagemang och det bästa för
vår ras i fokus. En uppgift som jag ser fram emot.
Vi har nu klarat av domarkonferensen, och vad jag
hört så här i efterhand var den mycket uppskattad
av domarna som var där. Vill passa på att tacka
Erna Britt Nordin som var vår huvuddomare på
plats för all hjälp och allt arbete hon lagt ner för oss
och vår ras, även ett jättestort tack till Sara Nordin
som gjort ett jättejobb med raskompendiet.
Nu fortsätter vi arbetet med RAS, då vi inte fått in
så många hälsoenkäter som vi hoppats på kommer
den att ligga ute på hemsidan igen. Så snälla ni som
inte redan fyllt en ta er den lilla tid det tar att fylla i
enkäten, det är en viktig hjälp för oss.

Valphänvisning
Ann Wessman, Smess, 0651-220 87
Ed Blixtgatan 11, 820 42 Korskrogen,
annwessman@telia.com

Utställningsansvarig
Susanne Simonsson, 0250-445 42

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

Ang föreläsningshelgen som skulle ha varit i april så
är den flyttad till hösten p.g.a. det var ingen föreläsare som kunde den helgen vi hade planerat. Datum
är ännu inte klart beror lite på föreläsarna, men håll
koll på hemsidan och nästa Polarhund för mer info.

Anneli Jönsson, 0413-59 14 99
eller 0730-83 22 16
Slåttervägen 31, 241 32 Eslöv
kennel@deejasome.com

Sekreterare
Vakant

Kassör

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

Vice ordförande

Kjell Jonsson, 019-57 28 22
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
Bror Eriksson, 0248-106 44
Niåkersgatu 7, 795 90 Rättvik

Suppleant
Camilla Dehlin-Johansson, 018-344322
eller 070-318 0508
Västra Gårdsväg 1, 746 94 Häggeby
cassamiras_camilla@msn.com
Cecilia Gunnvall, 044-706 20
eller 0709-28 10 99
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad
cissy@swedsams.se

Ha det nu så gott och ta väl hand om varandra både
2 & 4 beningar så ses vi eller hörs någonstans!
Anneli Jönsson
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Samojeder som fått Godkända PDP titlar 2010
Amica-Timi
Amore-Timi
Bielkersmils Avatara of Kartman
Frostbjörnens Blaze of Glory Bianca
Lejonbols Wyatt Earp
Little Rocky´s Quicker Than You
Nikz Blue´s Cherokee af Cherekaaz
Nikz Blue´s Popo-lation Jack-Pop
Nikz Blue´s Popo-lation Rikki-Pop
Nordvikens Volchii-Vitash

Nordvikens Yelena Yamal
Skullsams Betty Boop
Skullsams Bolla
Snötrollens Leia Alone After Chaos
Snötrollens Nimbly Schaufuss
Snötrollens Nimbly Soraya
Snötrollens Nimbly Sorba
Snötrollens Nimbly Speed
Zyklonens Highway Man

Godkända Polarhundstest B 2010
Bilaikas Hard Days Knight
Björnvaktarens Artizina
Elliance Trick or Treat
Jenvan´s Easy Rider
Jenvan´s Fast Falcon
Little Rocky´s Quicker Than You
Mamuskas Fuchita Snowgirl
Nikz Blue´s Cherokee af Cherekaan
Nikz Blue´s Popo-lation Jack-Pop
Nikz Blue´s Popo-lation Rikki-Pop
Nordvikens Nansen Na Zbloto
Nordvikens Yelena Yamal
Obskajas Evolutions Ice
Skullsams Afrodite Av Nans
Skullsams Amigo Av Nans
Skullsams Betty Boop
Skullsams Bolla
Snechinka Anuschka

Snemark´s George Of Lightyear
Snötrollens Leia Alone After Chaos
Snötrollens Nimbly Schaufuss
Snötrollens Nimbly Soraya
Snötrollens Nimbly Sorba
Snötrollens Oppas Kerak
Snötrollens Oppas Kiska
Snötrollens Oppas Kiwa
Sun Master´s Spring Dream
Swedsam´s Cold Blue Mountain
Swedsam´s Walk On Top
Swedsam´s Yemaja
Swedsam´s You Made My day
Vitkinds Xanadou Meriam
Ylletrollets Loke
Zyklonens Highway Man
Zyklonens Rodeo Girl

35 st godkända prov under 2010 och då ställdes två möjligheter in pga snöproblem.
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Samojedveckan
årets höjdpunkt
Så har vi då ännu en gång träffats i Furudal för att umgås, tävla, och utbyta
erfarenheter, detta år i ett Furudal som visade upp sig i en underbar vinterskrud.
Jag vet inte om ni tänkt tanken men denna träff är förmodligen en av Europas,
kanske världens största träff med enbart
samojeder samlade och detta visade sig
vara tionde året vi hade vår träff i Furudal.
Sedan Owe tog över stugbyn så har vi
alltid känt oss varmt välkomna, ett perfekt ställe för denna typ av hundträff.
Och det verkade som ni alla trivdes. Att
ha rollen som banansvarig är alltid lika
spännande med tanke på vad det svenska vintervädret kan ställa till med. Man
börjar bli lite ”luttrad” efter alla år. Vi
minns väl alla de år då man vaknat upp
och regnet har stått som spön i backen,
eller de år då det varit 25 grader kallt, för
att inte tala om förra året då snön vräkte
ner och det släpptes på vatten i sjön så
vi fick bygga en bro för att ta oss över
sjön! Som sagt i år var förutsättningarna
otroligt fina, kallt, lagom med snö och ett
fint förarbete av Owes scootergäng med
Olle i spetsen.
Så när jag anlände på söndagen så var
det ”bara” att sätta igång med finputsen,
det vill säga köra scooter från morgon till
kväll för att sladda, bredda och återigen
sladda spåren, sätta ut banmarkeringar
m.m. Tyvärr så kunde vi inte använda
sjön detta år så därför blev 3-milsprovet en kompromiss i form av ett varvlopp som det säkert finns synpunkter på.
Men nu blev det tyvärr så detta år och

det kommer inte att upprepas då vi vad
det verkar hittat nya möjligheter. Jag vill
tacka alla er som uttryckte sin uppskattning över banornas kvalité, det värmer.
Att arrangera en sådan här vecka är ett
jättejobb och det finns alltid synpunkter
på vad som kunde ha gjorts annorlunda
eller vad som saknades. Vi i styrelsen tar
tacksamt emot tips och idéer till nästa
års samojedvecka, så är det sedan någon
som känner sig manad att ställa upp och
hjälpa till på ett eller annat sätt så är det
naturligtvis alltid välkommet. Ha det nu
bra med era hundar och hoppas vi får en
fin sommar och att vi ses på olika arrangemang runt om i landet.
Kjell Jonsson
Polarhunden 2/2010
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ALASKAN MALAMUTE
Valpar väntas i mitten av maj efter
Mackinaw Masterbrew u. Shannuq’s
Joyous Nova.
HD,ED o ögonlysta utan anm.
Mycket bra dragare och utmärkt temperament. Båda går i lead i sina resp
spann.
Intresserade kontakta Shannuq’s kennel
Nisse Ekegren
0293-52127 eller 070-5394069.
Bilder finns på http://shannuqskennel.se

SIBERIAN HUSKY
Nu kommer vi ha en valpkulle eller bättre
sagt vår tik Vitim Lättja S44019/2005 x
Komaksiut´s Moose N.H.S.B. 2458735
(Jedeye och Anadyr i avkomsten)
Lättja är en duktig kommando ledare
som jobbar stenhård såsom Moose som
är en duktig wheel eller point draghund.
Valparna väntas 30 april 2010.
Ring för mer info med Linda
070 9300528 eller Erik 076 8232040 eller 0565 80309.
Eller mejla oss på poika1@hotmail.com
eller ta en kicka på vår hemsidan
www.mooneye.se
Hej alla glada!!
Nu är jag här igen och tänker ta några
intressanta kullar till våren.
Mellan:
*Fugitives Rysare och Steam Streamers
Nasse
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Small Detail´s Snowman
Ägare/foto: Jeanette Jatko och
Micael Modigh, Sakajärvi

Medlemsannonser
*Fugitives Myran och Fugitives Ocean
*Fugitives Winx och Fugitives Kyrk
*Fugitives Tufs och Steam Streamers Skigoo
Vill Ni veta något om hundarna så gå in
på min hemsida www.fugitives.se eller
så ringer Ni till mig, 070-2907120. Och
Ni som inte känner till mig, gå gärna in
på min hemsida och se mina hundar och
dess tävlings meriter.
Med vänliga hälsningar / Jenki
Kennel Snow Shadow’s har siberian
husky valpar till salu, födda 23 april
2010. Av en kull på sex valpar finns
nu två hanar och en tik kvar att boka.
Mor: Stalos Akla S39820/2006, far:
S(polar)CH Frost ’n Fun Heartbreaker
DK18165/2005. Båda föräldrarna är sociala och glada, mycket duktiga, arbetsvilliga draghundar som båda går i led.
Valparna blir leveransklara runt midsommar och säljes endast till aktiva hem.
För mer info, kontakta Jocke Pettersson:
070-673 32 38 / andersson_josefin@yahoo.se

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

Pertti Lehtiranta
Mia Karacs

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

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

ÖVRIGT
Toboggasläde säljes. Slädsäck, vanlig
broms och skotermattsbroms, sprillans
nya belag. Lite fix på släden behövs.
5000:- prutbart. Harriet telnr:
0703538963 mail harriet_83@hotmail.
com.

Polarhunden 2/2010
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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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JAKT-, SPORT- OCH ARBETANDE HUNDAR:
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DERAS PRESTATION

Foto: Nina Plesner

Ge din hund förutsättningar att uppnå full potential!
Tillsammans med genetisk selektion, utbildning och träning är näringsanpassad kost en
av de nyckelfaktorer som påverkar prestationsförmågan hos jakt-, 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 aktiviteten utförs, klimatet och hundens hälsa måste övervägas vid utfodringen av energi –
anpassad kost livet igenom.
Flexibilitet i
utfodringen

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

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.

Posttidning B

Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning
på grund av definitiv avflyttning,
vill vi ha tillbaka tidningen med
uppgift om den nya adressen. Till:
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Se hela vårt program på www.hilleberg.com, där
även vår Tälthandbok kan beställas utan kostnad.
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