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

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs, Heavägen 47, 790 90 Särna
E-POST: polarhunden@gmail.com Tel: 076-136 22 77

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

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

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

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

UTGIVNINGSDAGAR 2010:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 20 aug.
Manusstopp 5 nov.

Utkommer v. 39
Utkommer v. 51

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 350:-, familjemedlem 50:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att
ringa till Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser
medlemskap i SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS.
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46
Mail: freddie.akerlind@telia.com
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed.
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar att
bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar.
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vårdatt bevaka och arbeta med frågor som har
ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet.
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar.
Klubben är indelad i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra. Gävle-Dala. Mälardalen, Södra distriktet, och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:

Per Agefeldt
Högfors Gustavsberg 327
691 92 Granbergsdal

per.agefeldt@mailbox.swipnet.se
Tel: 0586-122 90
Mobil: 070-592 36 13

Sekreterare:

Agneta Nilsson Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö

sekreterare@sphk.se

Gunilla Mellgren
Torps-Viken 256
840 12 Fränsta

gunilla@bhc.se
Tel: 0691-302 02
Mobil: 070-681 64 77

Kassör:

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra:
Nedre Norra:
Gävle Dala:
Mälardalen:
Södra:
Västra:
Västra:

Johanna Adolfsson
Caroline Hoffman Jönsson
Lena Lindberg
Kenth Hjelm
Johan Grönberg
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

Tel: 0501-199 54

Tel: 070-228 09 26
Tel: 0671-201 19
Tel: 0243-198 52
Tel: 0152-183 85
Tel: 0481-330 20
Tel: 0301-212 23
Tel: 0522-66 32 12

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:
Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:

Tävlingsekreterare:

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

Malin Sundin
Näset 2, 794 92 Orsa
Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare: Hélène Moubis
Åsen 205, 830 70 Hammerdal
Tel: 0644-103 35

Nr 3 2010.indd 4

tävlingssekreterare@sphk.se
voxcelestas@yahoo.se

2010-06-21 14:01:13

Nr 3 2010

Ny mailadress!
I detta sommarnummer av Polarhunden blir
det i alla fall lite mer varierad läsning än vad
vi kunde bjuda på i förra numret med alla
resultat. Vi är mycket medvetna om, och har
även fått kritik för, att det kanske inte blir
alltför rolig läsning då 20 sidor av tidningen
enbart består av resultatlistor, speciellt för de
medlemmar som inte ens är intresserade av
drag. Men dessa listor måste in i tidningen
och det är tyvärr inte mycket vi kan göra åt!
Sedan vill vi också uppmana alla ordförande
i distrikten och rasklubbarna att verkligen
skicka in material till sina ordförande rader!
För i de senaste numren har flera av dessa
spalter uteblivit, vilket dels många medlemmar tycker är tråkigt, samtidigt som det också
bidrar till att just denna rasklubb eller distrikt,
inte ens får med någon informationsspalt med
kontaktpersoner, nummer och liknande i tidningen. Och utan spalt, syns ni ju inte utåt till
medlemmarna! Har ni idétorka, ta upp arrangemang ni genomfört eller som ni kommer att
stå för längre fram, skriv om klubbens planer
för framtiden, långsiktiga och kortsiktiga mål,
bara det står någonting!
Så vill vi också passa på att uppmärksamma
alla som sänder material till tidningen om att
vi har en ny mailadress: polarhunden@gmail.
com, ska hädanefter allt material skickas till!
Ha nu en riktigt skön och trevlig sommar allihopa så syns vi igen i höst!
// Josefin & Mia
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En härlig vårtur med klarblå himmel o
strålande sol, på skidor med Tämjantorpets Heaven Hill och Järnviljans
luna från Högfjällshotellet till Storfjällsgraven, t.or. Turisterna blev charmade
till tusen, och hundarna fick smaka diverse gott från fikaborden.. ;).
Foto: Ulrika öhman

Omslagsfoto: Maximus och Rusa
nöjda efter en tur i selen.
Foto: Ulf Åkerman
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LEDAR
SKALLET
Årsmöte
SPHK’s årsmöte ägde rum den 24 april i samband med södra distriktets utställning i
Vaggeryd. Lokalen var som sig bör full av människor och det är vi i styrelsen väldigt
glada över. Årsmötet är årets viktigaste möte där alla medlemmar har möjlighet att
påverka verksamheten. Styrelsens sammansättning förändrades inte när det gäller de
ordinarie platserna. Däremot blev det nyval på en av suppleantplatserna där Håkan
Nisula valdes. Håkan är känd av många som tidigare styrelseledamot och ordförande
i rasklubben för samojedhund och också för att han med sina samojeder genomfört
tävlingar som Polardistans och Femundlöpet. Håkan ersätter Ulrika Öhman som avböjt
omval. Ett stort tack Ulrika för dina insatser i styrelsen under många år! Årsmötet
fattade också beslut om att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. Här
följer några punkter ur den.
•
•
•

•
•
•

Vi ska, tillsammans med rasklubbarna, inleda förberedelsearbetet med en
uppfödar-/avelskonferens för våra fyra raser.
Vi ska inleda arbetet med nästkommande exteriördomarkonferens som bör
äga rum 2015.
Uppföljning av RAS ska ske i enlighet med riktlinjerna. Det innebär att RAS
ska utvärderas varje år utifrån mål, strategi och grad av måluppfyllelse. Varje
rasklubb ska definiera tre prioriterade mål i avelsarbetet.
Vi ska fortsätta att prioritera ungdomsverksamheten.
Vi ska genomföra en utvärdering av Polarhundmästerskapet och av
Polardistans.
Polarhundmästerskapet ska genomföras vecka 5 2011 i samarbete med något
av distrikten och Polardistans ska genomföras i samarbete med Västra.

Det var ett axplock ur verksamhetsplanen och vi kan konstatera att det inte saknas
arbetsuppgifter under kommande år. Årsmötet beslöt vidare, på styrelsens förslag,
att höja medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 350 kronor. Avgiften för
familjemedlem är oförändrad 50 kronor. Bland motionerna som inkommit fanns en
motion som tog sikte på att Polarhundmästerskapet i första hand ska vara en tävling
och inte ett meriteringstillfälle. Årsmötet sa ja till motionen och det innebär att
Polarhundmästerskapet kan vara ett meriteringstillfälle endast om det sammanfaller
med den normala mästerskapsstrukturen. Årsmötet informerades om att Byalaget
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i Nornäs i norra Dalarna har fått EU-medel för att iordningställa hundleder i
området. Arbetet kommer att påbörjas nu i sommar. Vidare informerades om de nya
gemensamma nordiska utställningsreglerna som träder i kraft 2011. De innebär, för
våra raser, att certet går till bästa bruksmeriterade hund med CK i bruksklass. Om
ingen hund i bruksklass fått CK går certet till bästa hund i öppen klass. Det här innebär
att frågan om ”cert i bruksklass” inte längre är aktuell.
Uppfödar-/avelskonferens
Årsmötet har alltså beslutat att vi ska genomföra en uppfödar-/avelskonferens.
Styrelsens förhoppning är att vi ska kunna göra det under försommaren 2011.
Styrelsen har också beslutat att den fond som vi byggt upp för att täcka kostnaderna
för den domarkonferens som vi genomfört också ska kunna användas för uppfödar-/
avelskonferensen. Styrelsen är alltså beredd att sätta av en rejäl summa pengar till
konferensen. Naturligtvis är det ändå så att det är rasklubbarna som måste ta ett
stort ansvar om det ska bli så bra som vi vill. Det är rasklubbarna som vet vilka
föredragshållare som är de allra bästa. Jag skulle vilja att vi höjde blicken och tittade
ut över världen för att hitta just de människor som verkligen kan tillföra oss någonting
nytt.
Resultatredovisningen i Polarhunden nummer 2
Jag har fått veta att vi i resultatredovisningen i förra numret missade att redovisa klasserna
pulka och lina från Polarhundmästerskapet. Det ber jag om ursäkt för. Här kommer resultaten.

MP1 10 km
1. Åke Wedin
2. Lars Härngren
3. Anders Edvardson
4. Kjell Jonsson
1:37:34

43:09
46:01
56:45

WP1 10 km
1. Gunilla Mellgren

52:02

MSJ 10 km
1. Patrik Hedberg
2. Daniel Larsson
3. Åke Wedin
4. Lars Härngren
5. Peter Hillborg

31:59
33:10
33:45
35:38
36:26

WSJ 10 km
1. Ingela Hedberg
2. Gunilla Mellgren
3. Tora Kleven

41:59
45:31
46:57
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Internationella mästerskap 2011
Svenska draghundsportförbundet har fattat beslut att inte skicka något polarhundlandslag till
WSAs EM i Italien, men däremot till IFSS VM i Norge. Det känns faktiskt logiskt. Hellre
ett VM nästan på hemmaplan än ett EM i Italien!
Tidtagningsprogram
I SPHK har vi under lång tid pratat om olika typer av program för att på ett bra och effektivt
sätt kunna redovisa resultaten av våra tävlingar. Problemet har förutom kostnaden varit att vi
i styrelsen inte har tillräcklig kompetens (i alla fall inte jag) för att avgöra vad som är bra och
dåligt. Nu känns det ändå som om räddningen är nära! SDSF har köpt sig en alldeles egen
programmerare som gör ett program som ska vara klart senast den 1 oktober. Programmet
kommer att finnas för gratis nedladdning på SDSF’s hemsida. Distrikten kommer alltså att
kunna logga in och ladda ner programmet. Stort tack SDSF!
Snart blir det mörkare
Idag är det den 26 maj. Det innebär att det är exakt 26 dagar till sommarsolståndet. Då vänder
det. Vi går åter mot mörkare tider, snö och kyla. Polarhundstider!
Ha det! // Per Agefeldt, ordf.

Utställningar
100821
100904-05
100911-12
101009
101106

Hammerdal, NN
Simmartorp, V
Bjursås Skicenter, SH
Herrfallet, M
Malamutespecialen

Aktiviteter
Juli 2010
Aug 2010
100805-08
100827-29
100904-05
Okt 2010

Vildmannens

Boot Camp, GD
Familjehelg, GD
Rixläger
Siberan Husky dagarna
Höstträff i Simmartorp, V
Polarträff, S

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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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Oscar Sundström/Luleå
Nedre Norra
Paula Jutttila/Föllinge, Åsa Frank/Mörsil, Anette Nordqvist/Offerdal
GävleDala
Harley Appelgren/Särna, Stefan Johansson/Bollnäs, Ann-Cherie Fjellström/Falun,
Robert Gustafsson/Furudal
Mälardalen
Ann Kosik/Ervalla, Michael Neumann/Österbybruk, Carl Rosenlund/Sköndal,
Emelie Bengtsson/Uppsala
Västra
Ann-Louise Eliasson/Ellös, Tina Olsson/Hisings Backa
Södra
Ulf Axman/Ödeshög, Eva Rossander/Glimåkra, Caroline Bilca/Slite, Jan Karlsson
Kattelus/Tvååker, Andreas Klein/Malmö, Kaleo Eiri Hrncic/Malmö
Utland
Marion Schramm/Tyskland, Stian Kalnaes/Norge, Anniqa Petersen/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.

Nu är det bara en månad kvar innan höstmörkret infinner sig och vi får ta fram pannlampan och börja höstträningen. Glöm inte att lösa licensen. Den gäller som försäkring
även under träning.
Ha en skön och solig vår med era hundar önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 3/2010
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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

Emma har en mysstund på kojtaket med bröderna Small Detail´s
Iceman och Snowman (sierian husky)
Foto och ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi

Ungdomssidan

Gävle Dala

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

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
076-136 22 77
mia@kalippoq.com
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RIXLÄGER 5-8 AUG OCH NYTT BLOD I GD
Sommaren har kommit och aktiviteterna just nu är
ganska lugna ute i landet. Sommaren är en period
som står för återhämtning och att inta nya krafter
inför den nya säsongen. I förra numret presenterade
jag Therese Hemberg, ungdomsansvarig i Västra
och nu har jag glädjen att få presentera ännu en ny
ungdomsansvarig i Gävle Dala.
Joakim Sjöblom valdes som ungdomsansvarig på
Gävle Dalas årsmöte. Joakim är 34 år och har
kört med grönländare i båda stilarna men känner
mest för släde. Han älskar att vara ute i naturen
och att jobba med sina hundar, aktivera dem på
olika sätt. Som sextonåring kom han i kontakt med
polarhundvärlden genom sin bror. Just idag så har
han inga polarhundar men håller just nu på med
schäfrar och det går helt klart att dra med denna ras
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också. Den dagen jag får tag på ett hus så är det inget som kan stoppa mig från att
skaffa just polarhundar, säger Joakim när jag får tag på honom på telefon.
Han har just stigit av appellplan och tävlat i lydnadsklass 1. En kille som är full av energi
inför sin uppgift som ungdomsansvarig i Gävle Dala. Joakim har varit ungdomsledare
tidigare men då för ungdomar som spelar badminton. Han tycker verkligen om att
jobba för de yngre. Gävle Dala har hittat person som har många idéer och visioner
för framtiden. Sista helgen i maj har man ordnat en ungdomsträff i distriktet. Jag har
min målsättning klar för mig och vill nu se utfallet efter denna helg, vad ungdomarna
i vårt distrikt vill, avslutar Joakim.
Rixlägret kommer att arrangeras den 5 – 8 augusti i år så det gäller att Ni, alla
ungdomar och ungdomsledare, lägger in det i Er planering. Under lägret kommer
ni att få chans att träffa Era gelikar under trevliga träningsförhållanden. Plats för
arrangemanget och anmälan kommer att annonseras på hemsidan. Håll utkik efter
detta på hemsidan och har Ni några funderingar så hör gärna av Er till mig!
Ha en bra sommar!
Caroline Hoffman Jönsson/ungdoms-SPHK

Chiliway's Elara & Erinome

Foto: Anna Kuru
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Ungdomsprofilen presenterar

Maja Antoniusson – Ung men erfaren hundförare
I detta nummer har ungdomsprofilen landat hos en väldigt aktiv ung tjej som
förmodligen är en av de ungdomar som synts mest flitigt ute på tävlingarna
under säsongen, nämligen Maja Antoniusson. Polarhunden tog därför kontakt
med Maja som nu berättar mer om sitt liv med familjens siberian huskies, varför
det är så roligt att tävla, vi får veta om härliga hundminnen och hur det egentligen kändes att som en av de yngsta deltagarna få medverka på VM i Åsarna!
12-åriga Maja Antoniusson bor ett par
kilometer norr om Sälens by tillsammans
med mamma Lotta, pappa Peter och storasyster Vilma. Familjen har 21 siberian
huskies samt även två innehundar i form
av en schäfer och en vorster. Hundarna
som funnits i hennes liv enda sedan hon
föddes betyder mycket för Maja, som
trots sin unga ålder redan är en erfaren
draghundsförare som hunnit samla på
sig en hel del tävlingssäsonger i bagaget. Maja har siktet inställt på att satsa
på draget, med målet att någon gång få
köra VM igen!
Maja Antoniusson beskriver sig själv
som en snäll, omtänksam och aktiv person, som istället för att bara sitta inne
hellre sticker ut och tränar. Hon håller
igång genom att springa och cykla, hon
rider och tycker om att åka snowboard
då det blir tid över. Maja lägger även ner
mycket tid på att vara aktiv med hundarna och hjälper till med den vardagliga
skötseln, samt träningen av dem.
– Jag har hållit på med hundar hela livet!
Mamma och pappa hade hundar redan
innan jag och Vilma föddes och det har
alltid känns rätt för mig, jag har alltid
tyckt det varit kul med draghundar och
vill fortsätta med det även när jag blir
äldre, berättar Maja.
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Du har redan hunnit med att tävla under
flera år, hur ung var du första gången?
– Jag började köra drag väldigt tidigt men
jag minns inte riktigt hur gammal jag var
då jag började tävla. Tror jag fick börja
som minior, det var en typ av prova påklass där man bara körde en hund en jättekort strecka! Nu har jag kört 2-spann
som yngre junior och till vintern går jag
upp som äldre junior och får börja tävla
med tre hundar.
Maja berättar även att hon hemma
ibland kör upp till sex hundar i ett spann,
men bara då det är tunga spår så farten
inte blir alltför snabb. Alla kurvor och
backar där hon tränar gör att hon kör tre
till fyra hundar då det är lätta spår, för
säkerhetens skull. Tävlingarna har gått
bra för Maja, under vintern har hon vunnit samtliga hon ställt upp i. Hon hoppas dock ändå på lite större klasser till
nästa säsong då det inte varit så många
att konkurrera mot som yngre junior.
Varför är det så roligt att tävla?
– Det är kul att få arbeta som ett team
tillsammans med hundarna! Man hjälps
åt mer, man sparkar och peppar mer än
vad man gör på träning hemma. Det är
också roligt att få sköta allting själv, man
är ensam ute med hundarna och får ta
eget ansvar!
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Maja tycker det är bra att det arrangeras
läger och träffar för dragintresserade
ungdomar, ska hon själv ge förslag på
vad ungdomsverksamheten mer kan hitta på, tänker hon direkt på tävlingarna.
– Det skulle vara kul om man kunde åka
ut som ett team tillsammans på olika tävlingar. Man har en ledare som stöttar och
hjälper till, och man får chansen att lära
känna andra ungdomar bättre.
Vad är ditt bästa minne med hundarna?
– Jag har många fina minnen, VM-upplevelsen är ett av dem, men också SM
2009. Vi körde om ett spann och hundarna bara fortsatte att arbeta framåt.
De brydde sig inte om något annat, så då
var jag väldigt stolt över dem!
Förutom fina minnen finns det även
en del läskiga såna, som de gånger hon
trillat av släden till exempel. En gång då
hon trillade av trodde Maja att hundarna
skulle dra iväg, men istället stannade de,
vände sig om och undrade vad hon höll
på med…
– Jag blev helt förvånad. De stod kvar
och väntade tills jag hade kravlat mig
upp igen, då drog de iväg igen! Jag blev
jätteglad att de stannade, det är ju läskigt då man är man rädd för att de ska
springa iväg och skada sig.
Så till den personliga frågan till dig från
föregående ungdomsprofil med Harley
Johannesson, hur kändes det egentligen
att få köra VM i Åsarna, trots så ung ålder?
– Det var väldigt roligt och spännande
att få vara med på en så stor tävling! Jag
var ju tyvärr själv i min klass så det blev
lite som en träningstävling för min del.
Men då jag hade orutinerade hundar är
jag stolt och glad över att vi tog oss runt.

Maja Antoniusson på Polarhundmästerskapet
i Särna.

Det var himla spännande då det var så
stort runt omkring, att bara få titta på
alla som var där. Jag vill verkligen satsa
på draget och hoppas på att få köra ett
VM igen någon gång i framtiden!
Till sist, vem vill du att vi ska intervjua
nästa gång och vad är din personliga fråga till denna?
– Ida Andersson har jag mött några
gånger i min klass, och jag undrar om
hon kommer fortsätta att tävla så vi får
möta varandra igen längre fram?
Text & Foto: Josefin Andersson
Polarhunden 3/2010
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www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se
Ordförande

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

Alla hundarna samlade.
Foto/ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi

Sekreterare

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

Kassör

Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Ungdomsansvarig
Vakant

Trevlig sommar
Maj månad i skrivande stund och högsommar när
detta läses. Kanske inte huvudsäsong för våra hundar,
i alla fall avseende drag. Men med många andra
möjliga aktiviteter så att vi även kan hålla hundarna
och oss själva i gång och även då passa på att njuta
av sommaren i väntan på dom lite kallare tiderna
som kommer nog så fort.

Innan sommarens antåg genomfördes följande aktiviteter:
Skånedraget första upplagan. En endagarstävling som gick av stapeln den 11/4, med
tävlande i många olika klasser. Bland deltagarna fanns det både erfarna förare och
de som tävlade för första gången. Dagen innan genomfördes på samma plats en
nybörjarträff som lockade många nya att få lära sig lite mer om drag och givetvis för
de som ville även testa att köra sin hundar själva eller ihop med mer erfarna hundar.
Sammantaget en mycket trevlig helg. En helg som i planeringen blir en återkommande
aktivitet för södra med ett arrangemang under våren och ett under hösten.
Årets upplaga av Vaggerydsutställningen, med efterföljande årsmöte för SPHK.
Merparten kommentarer efteråt var positiva, vilket är extra roligt då det var vår nya
utställningsansvarige Malin Granqvists första utställning. Ett stort tack till övriga
funktionärer.
Vi har även hunnit med att anordna en grönt kort-kurs då efterfrågan på detta fortsätter
att vara stort. Även denna gång genomfördes kursen på Helgesbo naturbruksgymnasium
med både deltagare ifrån Södra och skolans elever. Vädret tillät även lite hundkörning
på kvällen, så att alla som ville fick möjlighet att köra, vilket de flesta gjorde trots ett
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ihållande regn. Det enda negativa i samband med detta var att ett flertal medlemmar
som ville gå kursen tyckte avståndet var för långt och tackade nej. Tråkigt, men en
av nackdelarna med ett stort distrikt. Styrelsens inriktning är givetvis att försöka
sprida våra evenemang över distriktet, men till det behöver vi hjälp. Framförallt med
förslag på platser och även personer som kan hjälpa till att organisera eller delta som
funktionärer. Men i slutändan så kommer nog våra aktiviteter med hundar fortsätta
att kräva ett väsentligt antal mil ute på vägarna.
Inför detta nummer av tidningen hade jag hoppats på att kunna presentera höstens
aktvitetskalender med datum och platser. Tyvärr så når vi inte riktigt hela vägen p.g.a.
av olika anledningar. Men vi presenterar vad som är planerat, vilken månad och
ungefärlig plats. För mer detaljer hänvisar vi sedan till hemsidan och givetvis även till
nästa nummer av polarhunden.
•
•
•
•

September
Oktober
Oktober
November

Barn/ungdomsträff
SPHK Södras Polarträff
Skånedraget
Kosta off snow

endagars
helg
helg
helg

Blekinge
Småland
Skåne
Småland

Ang Kosta off snow, som även i år planeras att genomföras i Svarbäcksmåla så vet vi
i skrivandets stund inte om detta blir Barmarks-SM eller ej. Men planeringen fortgår
för fullt, för en tvådagarstävling blir det.
Vi saknar fortfarande en ungdomsansvarig till klubben! Är just DU! Intresserad av
detta? Ta kontakt med mig för vidare diskussion. Ungdomarna är vår framtid.
Så i väntan på hösten: Glöm inte att njuta av vår underbara svenska sommar.
Torbjörn // Ordf. SPHK Södra

SPHK Södras Polarträff
SPHK Södra anordnar en träff för Polarhundsentusiaster i Oktober,
är du ägare, intresserad eller kanske bara nyfiken?
Välkommen!
Helgen kommer att bjuda på
drag, spår, agility mm
Mer information hittar ni på:
www.sodraspolartraff.se
Polarhunden 3/2010
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http://www.sphkvastra.se
Ordförande

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

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
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Zodiak med fjärrkontrollen, redo för kvällens filmval.
Foto: Mia Karacs

Hejsan i sommarvärmen
Det har gått snart 3 månader med nya styrelsen,
snön är ett minne blott och vi undrar: Hur aktiverar ni era hundar under de ljusa månaderna? Här
hemma (I Västra Frölunda) är planen att gå upp
tidigare på helgen för att komma ut och cykla lite
försiktigt med hundarna på morgonkvisten. Det har
väl gått sådär kan jag avslöja. Herr ordförande har
inte riktigt velat gå upp ur sänghalmen men bättring kommer lovar jag. Annars har vi hunnit med 2
styrelsemöten som varit välbesökta och på senaste
bjöds vi på kolgrillade hamburgare som avslutning
på mötet. Det har varit planering inför vår utställning på Simmatorp i september som vi hoppas blir
välbesökt.
Medlemmar har haft undringar och åsikter om styrelsearbete som vi efter bästa förmåga besvarat. Det
finns en mängd engagerade medlemmar som gärna
vill vara med och forma polarhundsklubben i väster
och det är gott. Styrelsemötena kommer att ligga
ute på hemsidan så snart tiden medger. Vill passa på
att slå ett slag för vår facebook-sida (SPHK Västra)
där man snabbt och lätt kan få kontakt med likasinnade exempelvis för tränings och aktiveringsträffar. Till vår hemsida kan ni skicka bilder och små
betraktelser från livet med polarhundar så blir det
medlemmarnas hemsida. Har ni synpunkter och
förslag mejla gärna styrelsen, våra adresser finns på
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hemsidan. Vår ungdomsansvarige har ett önskemål om förslag på aktiviteter från de
yngre förmågorna i västra. Skicka förslagen till Therese H. Hennes adress och övrig
info hon vill ha med finns på hemsidan.
Med hopp om en tidig vinter
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)
125 kr
Juniorklass 9-15 mån  	
250 kr                                              
Unghundsklass 15-24 mån    	 250 kr                                     
Öppen klass från 24 mån      	 250 kr
Bruksklass            	
250 kr
Championklass
250 kr
Veteranklass från 8 år          	 250 kr
Veteraner över 10 år      	
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
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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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

Ledamot

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

Ledamot

Ola Olofsson
0642-302 11, 070-30 626 30
krasgarden@tele2.se

Ledamot

Benjamin Schaap
070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com

Suppleant

Ulrika Karlsson
0647-311 51, 070-229 30 49

Suppleant

Bengt-Åke Sjölund
bengtake.sjolund@swipnet.se

En sista vårtur för Tämjantorpets i Evertsbergs skoterspår,
Luna-Trax, Zipp-Heaven.
Foto: Ulrika Öhman

Hej Alla Medlemmar
Nu går vi mot den allra ljusaste tiden, i mitten av juni
vänder det dock och vi ser fram emot en ny säsong.
Nästa säsong startar den 1 juli. Glöm inte att lösa
en ny licens!
Förhoppningsvis kan vi under denna ljusa period
hämta nya krafter och impulser till den nya stora
tränings- och tävlingsperioden. Jag har själv planerat att försöka simma med mina hundar under den
varma perioden, det ska ju ge mycket svalka och en
hel del bra muskler. Vi jobbar vidare med hemsidan
och har Du något intressant som du vill delge andra
i bild och text, mailar du någon i styrelsen.
Är du intresserad av att hjälpa till inom någon sektor
– tävling, utställning, utbildning, ungdomsverksamhet och media/information, ringer du den i styrelsen
som har hand om den sektorn, telefonnummer finns
på hemsidan. Under nästa säsong har vi många aktiviteter att se fram emot, tävlingar, utställningar och
ett ungdomsläger. Håll utkik på hemsidan.
Inom det närmaste ses vi kanske på utställningen i
Hammerdal i augusti.
Vi hörs och ses framöver!
Styrelsen genom Kristina
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SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning 21
augusti 2010 i Hammerdal!
Plats: Hammerdal camping
Domare: Jesper Andersson
Domare: Gunilla Sandberg

alaskan malamute, grönlandshund & samojed
siberian husky

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån
180 kr
Valpklass 6-9 mån
180 kr
Juniorklass 9-15 mån
270 kr
Unghundsklass 15-24 mån
270 kr
Bruksklass
270 kr
Öppenklass
270 kr
Championklass
270 kr
Veteranklass fr. 8 år
180 kr
Veteranklass över 10 år
gratis
NYHET! Parklass (2 hundar så lika varandra som möjligt, Inoff). 50 kr
Från och med den tredje fullbet. hunden reduceras priset med hälften = 135 kr,
som fullbetalande räknas inte valpar och veteraner. (Dvs. två fullbet. hundar 270
kr/st därefter 135 kr per/hund.)
RESPEKTERA sista anmälningsdag och betaldag: 2010-07-31.
Inga pengar i tid = ingen anmälan!
Anmälningsavgiften sätts in på SPHK NN pg. 69074-3 (Uppge ditt namn och
hundarnas regnr.)
Anmälning kan ske via SKK’s gamla blankett eller på SPHK’s utställningsblankett (mail eller post) Finns att hämta på NN’s sida under Blanketter.
OM du skickar in blanketten via vanlig post, var vanlig uppge dina mail adress!
ALLA PM kommer att skickas ut via mail eller finns att hämta på vår hemsida
ca en vecka innan utställningen.
Mer info om utställningen eller boende fås av Pernilla Persson, 070-2447992
eller Helene Moubis på tel. 0644-10335
Anmälan skickas till: Helene Moubis Åsen 105, 83070 Hammerdal eller mail:
voxcelestas@yahoo.se
Vi tar tacksamt emot instiftande av nytt vandringspris till Hammerdals utställningen eller sponsring med priser! Kontakta Helene eller Pernilla.
I samband med utställningen kommer NN att anordna fler aktiviteter! Håll utkik!
Nedre Norras distrikt hälsar alla varmt välkommen!
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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

Mediaansv. & Webbmaster

Cahppes Checkok ”Check” och PolarTrax One in a Million
”Milak” kollar läget i nya hemmet i Särna.
Foto: Mia Karacs

Hej igen alla!
I förra numret av Polarhunden beskrev jag lite kort
bakgrunden till de nya som valts in i Gävle Dalas
styrelse. Tyvärr är det ju så att när nya kommer in
innebär det att gamla styrelsemedlemmar tackat nej
till omval. Där ibland Anna Skye som valdes till
årets medlem 2009/2010 av ett enhälligt årsmöte.
Anna har, förutom alla de aktiviteter hon har varit
med att anordna, också varit min klippa att luta sig
emot för en färsk ordförande, speciellt när det blåser
hårt, och det gör det tidvis i polarhundsverige. Nu
får vi lov att försöka klara oss utan henne - vi får
väl se hur det går.

Mats Gelotte, 0247-332 41

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

Sommaren har gjort sitt intåg runt Siljan och med det
kommer en hundlivet in i en lugnare lunk. Gräs ska
klippas, hundgårdar ska repareras och byggas nytt,
valpar ska födas upp, äldre valpar ska köras in så
smått och några utställningar blir det väl också under
sommaren. Kanske är det ungefär samma planering
för dig? Men du - glöm inte att besöka någon av våra
aktiviteter under sommaren. Vi har Boot Camp i juli,
och familjehelgen i Kärringforsen (ej 100% bestämd
ännu). Gå in på Gävle Dalas hemsida för att hålla
dig uppdaterad om tid och plats inför kommande
hundträffar.
Ha en riktigt skön sommar // Cecilia
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http://malardalen.sphk.se
Utställningen i Norberg.

Foto: Ulla Lindroth Andersson

Ordförande

Kenth Hjelm, 0152-183 85

Sekreterare

Mälardalen skall arrangera fler aktivitetsträffar under detta år. Vi börjar med en träff hemma hos vår
nya kassör och hennes man utanför Uppsala den 5
juni. Där bjuds på agilitybana, rallylydnad eventuellt
lydnadsträning och dragträning om vädret tillåter.
Den 28-29 augusti planerar vi en klövjetur med
övernattning utanför Åkerstyckebruk. Senare under
hösten kommer fler träffar att arrangeras, så håll koll
på Mälardalens hemsida http://malardalen.sphk.se/

Anders Larsson, 08-591 433 82

Kassör

Kariitta Ryttinger, 070-747 62 55

Ledamot

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

Suppleant

Christer Johansson, 018-344322
Runa Jacobsson

Hälsningar Styrelsen

OBS! NY E-MAIL ADRESS TILL POLARHUNDEN
polarhunden@gmail.com
Gävle Dalas aktiviteter under sommaren 2010
•

Boot Camp (juli) Knyta draglinor, hundträningstips, samvaro runt lägerelden, hundkörning på natten om det är tillräckligt kallt m.m.

•

Familjehelg (augusti) Ledarhundstävling i tre grenar.(100 m sprint, utställning, 1-spanns bana), vagnsrace samt korvgrillning m.m.

•

Mördarbacksdraget (oktober?) Redan nu vill vi pusha för att förra årets
tävling på Lugnet i Falun kommer i en ny ännu bättre upplaga år 2010.

För tid, plats och kontaktpersoner - gå in och läs på Gävle Dalas hemsida.
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Mälardalens utställning
Den 13/5 rullade jag tidigt hemifrån för
att bege oss till Mälardalens utställning
i Norberg. Tyvärr var det inte så många
hundar anmälda denna gång så det var
bara en domare som fick ta sig an alla
4 raserna idag. Vi började resan i regn
och under en lång bit uppåt var det regn
och under vägen samtalade jag med Eva
mycket i telefonen som körde uppifrån
och vi skulle stråla samman i just Norberg.
Även från hennes håll regnade det. Strax
innan vi lade på hade dock regnet slutat
och det såg lite ljusare ut på himlen så
hoppet fanns kvar om att vi skulle klara
oss utan regn. När jag kom fram var det
återigen mulet men inget regn föll så det
vara bara att hoppas.
Först ut var siberian husky och de första
hundarna klarade sig undan regnet men
strax efter började ett stilla regn att
komma för att sedan ju längre tiden gick
bara öka. Så tur med vädret hade vi inte
denna gång. BIR och BIM inom siberian
husky kom från bruksklass så således var
det samma hundar som tävlade om BIR
och BIM-bruks som tävlade om BIR och
BIM. Det längsta strået drog Fenrisulven
Leda som blev BIR före Ylajärvis SM
Endurance som blev BIM. Grattis till
Ylwa Malmberg och Malin Sundin säger
vi som båda fick cert på sina hundar idag.
Nästa ras var grönlandshund och först
ut var den som höll hela vägen idag.
Nämligen Lennart Anderssons juniorhane
Nordic Sleddogs Borealis som blev BIR.
Ganska bra start på utställningskarriären
så vi hoppas på att få se mer av honom i
framtiden. Hans tuffaste konkurrent idag
blev tiken Smilla av Wanvare som idag tog
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BIS1 Samojed ”Tritze”
Foto: Ulla Lindroth Andersson

sitt sista cert och blev champion, samt blev
BIM och BIR-bruks för dagen . Grattis
Anna Ouchterlony.
Nästa ras var samojed och där var det
endast bruksmeriterade hundar som fick
ck för dagen. En från championklass och
övriga från bruksklass. BIR och BIM samt
BIR och BIM-bruks gavs till hundar från
bruksklass och det längsta strået drog PDP
Little Rocky´s Quicker Than You som
blev BIR och tog sitt sista cert och blev
champion idag. BIM och som också blev
champion idag efter att ha tagit sista certet
blev PDP SE (POLAR)CH Nikz Blues
Winther Izza Af Katja. Ägare till både BIR
och BIM-hundarna är Linda Almquist.
Sist ut var alaskan malamute där SE (POLAR)CH Terra Polar´s Tenace Nakuuvoq
drog det längsta strået genom att bli BIR
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idag. Ägare är Ninni Hjortvall. BIM blev
Sturkbergets Tundra Embla som även
hon tog sitt sista cert idag men inte fick
med sig championatrosetten hem denna
gång då de har ett dragprov till att klara
innan championatet är helt hemma. Men
det fixar ni till vintern…. Ägare är Lotta
Ekholm.
När alla raserna var bedömda och klara
så var det så dags för finalerna och regnet vräkte ner men lika glada var alla på
plats för det. Först ut var de lite ensammare finalerna för dagen d.v.s. BIS -som
blev ensam då siberian huskyn Isdimmas Donder hade åkt hem så alaskan
malamute-valpen Cahppes dig a little
deeper kunde lätt ta hem BIS-valp med
ägare Emelie Bengtsson. Sedan var det
lika enkelt för Malin Sundin att med sina
siberian huskys från Ylajärvis att ta hem
Uppfödarklassens BIS. Sedan var det
veteranen som var en 11,5-årig gammal
samojedtik – PDP Sun Master´s Kirin-ice
som lika enkelt kunde ta hem BIS-veteran då hon var helt ensam i finalerna,
dock hade hon slagit en samojedhane
– Samo´Bas Elvis tidigare under dagen.
Efter dessa lite ensamma finaler var de
så dags för de finalerna som hade representanter från alla 4 raserna. Först
ut var bruksfinalerna där samojeden ”
Tritze” drog det längsta strået före siberian husky ”Leda”, alaskan malamuten
”Knack” och grönlandshunden ”Smilla”.
Till BIS-finalen var det ju bara grönlandshunden som byttes ut och de enda
placeringar som då byttes var att grönlandshunden ”Bore” petade ner alaskan
malamuten ”Knack” ett steg annars var
det lika i toppen med Tritze och Leda.
Vi säger Grattis till alla fina hundar och

Utställningen i Norberg. BIS2 siberian husky ”Leda”, BIS3 grönlandshund ”Bore” BIS1
Samojed ”Tritze” och BIS4 alaskan malamute
”Knack”
Foto: Ulla Lindroth Andersson

BIS3 grönlandshund ”Bore”
Foto: Ulla Lindroth Andersson

deras resultat samt ett extra grattis till 3
nya champions och 1 fullcertad hund under dagen. För fullständig resultatlista se
på Mälardalens hemsida.
Samt ett stort tack till alla som var där
och hade så glatt humör trots vädret
under dagen. Vi hoppas vi ses igen på
Mälardalens höstutställning i oktober
som är i Arboga den 9 oktober. Väl mött
där.
Vid tangentbordet Linda
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

Mikael Sandin
sandin@nymanen.com

Vice ordförande

”Axa”- Arctic Power Storm Warning, 1år.
Foto: Agneta Henriksson

Elisabeth Lönnberg
eles@telia.com

Sekreterare

Johanna Adolfsson
jojsan@telia.com

Kassör

Ulla Persson
ulla_persson55@hotmail.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

24

Hej alla
Ja nu har våren passerat och försommaren står
för dörren här i åtta årstiderslandet. Slädarna är
rengjorda, inoljade (japp, jag kör fortfarande med
Hedenhössläde + en oinakkaturist) och inställda för
sommarförvaring. Selarna är tvättade och jag har
påbörjat linrepareringen. Kul göra tycker jag.... Att
sitta i godan ro i solskenet och pyssla med linorna
medan hundarna myser är så rofyllt. Har även hunnit
skotta ur det som var gömt under all snö ur gårdarna
och skall ta itu med kojrep när linorna är gjorda...
Konstig ordning kan tyckas men så är det iallafall.
Jag har börjat snegla på en barmarksvagn. Och får
man även i år tillbaka på skatten så blir det till att
investera.
Utställningssäsongen har med allvar börjat och jag
önskar alla våra medlemmar lycka till i sommar, stort
lycka till även till er som tävlar i andra grenar såsom
bruks. Ni är en liten skara som lyckas väldigt bra!!
Klubben planerar träffar så håll ögonen på hemsidan
för uppdatering. Är du kanske sugen på att ha en
träff, kontakta Eva så sätter hon ut det på hemsidan.
Är det något annat du vill, hör av dig så kanske man
kan ordna...
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Vill du hjälpa föreningen att tjäna lite pengar?? Det tar ca. fem minuter av din tid en
gång i månaden. Hör av dig till Johanna på jojsan@telia.com så berättar jag hur du
skall gå till väga.
Och en liten påminnelse som jag verkligen inte behöver påminna om egentligen, lämna
INTE hundar i en varm, solbelyst bil!!!
Njut av sommaren!!!
Johanna

SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
Lördag den 9 oktober 2010
Plats: Herrfallet, Arboga
DOMARE:
ALASKAN MALAMUTE/SAMOJED: Boo Lundström
GRÖNLANDSHUND/ SIBERIAN HUSKY: Tina Permo
ANMÄLAN:
Endast skriftlig anmälan på blankett (SPHK:s egen eller SKK:s 3-sidiga) sändes
till Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tel. 013-583 73.
E-post: tjararpssamojederna@hotmail.com med blanketten som bifogad fil.
Anmälan via e-post. Kontrollera att bekräftelse kommer inom 3 dagar, annars
ring. Övriga upplysningar även Medeleine Eriksson. Tel. 073-67 109 54
ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Juniorklass
Unghundsklass, öppen klass, bruksklass
Championklass
Veteranklass 8 – 10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

160 kr
260 kr
290 kr
290 kr
210 kr
GRATIS
130 kr

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2010-09-06.
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2010-09-13 mot extra avgift på 60 kronor
per hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan, (gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.
BETALNING TILL POSTGIRONUMMER: 29 31 10 – 3, SPHK Mälardalen.

Välkomna
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”Dante”- Takoda C´Fats Domino, i
toivakka/vila, drygt 1,5 år. (deltog REK)

…Jaha, då bar det av mot Toivakka för tävling. Äntligen, efter mycket
förberedande och planering. Det är mycket man ska tänka på när man ska åka
utomlands och tävla, och en lång framförhållning krävs.
Jag hade tänkt, planerat och letat information sedan förra vintersäsongen
2008/2009, då jag bestämde mig för att
jag ska prova dragmeritera mina siberian
huskies i Finland istället för i Sverige
under säsongen 2009/2010. Det som tar
längst tid att klara av är rabiesvaccinationen och blodtesten samt EU-pass, ca.
ett halvt år innan allt var klart. Nu var
ju många av mina redan klara med detta
eftersom jag även sommartid brukar åka
utomlands för att delta på utställningar.
Sedan var jag även tvungen att vänta in
lovlig ålder på några av mina unghundar,

26

18 månader ska de vara för att kunna
delta på alla olika tävlingar som finns i
Finland. En annan viktig sak att tänka på
är att när det är dags att anmäla/betala in
för tävlingslicens, måste då meddela att
du tänker tävla utomlands, så du får ett
DID:nr, och inte bara FID:nr.
Regelverk och de olika tävlingarna
I Finland har de ett helt annat upplägg
på både organisation, genomförande och
flera olika varianter att meritera sin hund
på. Först och främst hålls godkända/
meriterande tävlingar över hela landet,

Polarhunden 3/2010

Nr 3 2010.indd 26

2010-06-21 14:01:28

och arrangör för tävlingarna kan vara
enskild eller klubb. Denna gör ansökan
direkt till Finska Kennelklubben som ofta
godkänner arrangemanget bara man kan
visa på kunskap, rätt och säkert genomförande samt godkända domare. Detta
gör att många av tävlingarna i Finland är
betydligt närmare att åka till för oss som
bor i norra delen av Sverige, än de som
anordnas här hemma i Sverige. I Sverige
är det bara några få tävlingar per år som
är godkända för meritering av siberian
husky och alla är belägna i nedre delen av
vårt avlånga land, vilket gör att tid, resor
och omkostnader sätter hinder att delta
. Finland har ej heller kravet på att alla
klasser ska finnas på alla tävlingar, som
på denna i Toivakka som jag skulle på; 4och 8-spannsklass, men ej 6-spannsklass i
sprintdistanser. Detta gör arrangemangen
mindre och lättare att genomföra, och det
gör att spridning över landet är väldigt bra
och tillfällena blir många.
Tävlingarna kan vara öppna för alla
raser och blandraser, på dessa går det ut
på att tävla på tid, och meritering räknas mot vinnande spann som i Sverige.
Dessa kallas REK. Skillnaden är dock att
tidsmarginalerna är mera humana och
överenskomliga för en vanlig ”svensson”
som inte tränar och tävlar på elitnivå.
Därav största orsaken varför jag styrde
kosan mot Finland. Mina hundar är inte
avlade eller tränade för att vara sprinthundar, så i Sverige finns inte en chans att nå
de högt satta tidsintervallerna. Mina är
dock duktiga och ärliga jobbare allihop,
som arbetar i turistspann vintertid. Vid
1a- prismeritering är man klar och godkänd, vid 2- eller 3e-prismeritering behövs
kompletterande arbetstest med godkänt
resultat för att klara och bli godkänd. På

arbetstestet bedöms varje enskild hund
utifrån arbetsmoral, samarbetsvilja och
genomförande av många olika moment.
Och detta om något tycker jag visar på
en bra arbetande hund. Teamkänsla,
kommunikation och samarbete spannmedlemmar och förare är ju a och o vid
slädhundskörning. Det visar på att du kan
kontrollera och styra dina hundar förbi
en massa olika störmoment och vägval.
Dessa arbetsprov kallas REKÄ. Arbetsoch ibland även tidsprov anordnas oftast
av rasklubbarna. Eftersom alla polara
raser har samma regelverk, så kan de olika
raserna delta på varandras prov, dock
krävs som i Sverige 3 spann per klass och
ras för att ha konkurrens.
Regelverk är alltid svårt att förklara på
några korta meningar, så här är länk till
regler på engelska för den som är intresserad och vill läsa vidare är: http://www.
siperianhusky.fi/kilpailutoiminta/trial_rules_for_sled_dogs.pdf
Problemlösning
Eftersom jag ville ha med alla mina siberians, d.v.s. två 4S, behövde jag en till förare
med mig. Till min glädje var en duktig tjej
som heter Marielle Rönnebro, som tävlat
en del tidigare säsong i A-klass, villig att
följa med.
Ett annat problem jag hade var att hitta
en duktig och rutinerad ledarhund att låna
in till mitt ena spann, eftersom jag hade
många unghundar med mig som skulle
ut på tävling första gången. Bara 3 av 7
hundar var körda tidigare säsong i officiella sammanhang. Eftersom denna tävling
var tidigt på säsongen, i början av januari,
var det även svårt att hitta en hund som
hunnit komma upp i bra kondition, som
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Jag med mitt 4S-spann i starten dag 1; På led: Takoda C`Fats Domino och NO UCH Chiliway´s Never
Count Me Out, i team: Takoda Delilah och Oumiak´s Betty Boop.
Foto: Rebecca Henriksson

kunde komplettera mina bra. Mina hade
efter min planering gått i underhållande
träning hela sommaren, samt startat upp
höstträningen med kärra tidigt för att
hinna komma i bra form till tävlingen.
Jag hittade till slut en duktig ledartik, som
jag fick lov att ta hem och provköra veckorna innan. Det var ”Iza” från Chiliway´s
kennel med ägare Anna Kuru, och denna
tik har ju bra med tävlingsrutin. Hon
kompletterade mitt spann bra och var i
bra fysisk kondition, dessutom var hon
ju också rabiesvaccinerad så hon kunde
genomföra resan. Och så blev det bestämt
att hon skulle få följa med.
Ytterligare problem att lösa blev ju sedan
att få tag i två handlers, för utomlands
och okänd plats med okända människor
så kan man inte förvänta sig att hjälp
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finns att få. Efter stor övertalning fick jag
till slut min syster Carina och min dotter
Rebecca med mig. Jag hade även fått stor
hjälp och info/översättning av Saana (kennel Arctic Power) som jag köpt en valp av
samt Kari (Aurinkoniityn kennel).
Själva resan
Så kom då avresedagen. Marielle jobbade fm, så vi kunde starta först på em.
När hon kom till Vittangi var allt packat
och klart, så vi åkte direkt. Planen var
att köra hela natten och komma fram
på småtimmarna, och ev. ha tid över att
sträcka på ryggen efter styvt 100 mil i bil.
Hade bokat stuga från fredag-söndag, och
trodde vi skulle ha tid att vila en stund
och äta lite frukost innan det var dags att
bege sig mot tävlingsplatsen. Övernattningsmöjligheter var det ont om, men via

Polarhunden 3/2010

Nr 3 2010.indd 28

2010-06-21 14:01:29

Målgång Toivakka

Saana fick vi kontakt med domaren för
helgen som hade vänlighet att hysa in oss
i hennes stuga, samt lovade att guida oss
rätt till tävlingsplatsen. Nu blev det inte
riktigt så…..
Resan tog mycket längre tid än jag hade
räknat med, så när vi började närma oss
bestämde vi oss för att leta oss fram till
tävlingsplatsen själva. Det visade sig vara
lättare sagt än gjort, vi irrade runt och
tiden började tryta…. Då körde en vänlig
själ upp bredvid oss och sa att hon gissade
att vi letade platsen och att vi kunde följa
efter henne för att hitta fram. Tilläggas
bör att skyltningen var i stort sagt obefintlig. Det var en kall och grinig morgon
när vi slutligen körde in på parkeringen/
området, som visade sig vara en privat
gård mitt ut i skogen. Sekretariatet och ev.

omklädning var placerad i deras ladugård,
och toalett fick man gå in i deras hus för
att låna. För övrigt hade jag dagen till ära
köpt mej en Danler tävlingssläde från en
leverantör/återförsäljare i Finland, (just
detta år som jag tänkte köpa mig en, så
hade återförsäljaren i Sverige slutat). Så
två säsongers tävlande med en gammal
träsläde var över. Leveransen av denna
hade försenats något, så i sista stund löste
det sig så att jag hämtade upp det på min
resa ner mot Toivakka. Så där stod jag
med ont om tid, och en släde i kartong
som behövde monteras ihop, men det
fixade Marielle med bravur. Nog för att de
tittade lite undrande på oss när vi packade
upp den ur kartongen, sedan hon gick in i
ladan för att fråga om det fanns nåt ställe
som hon kunde snabbvalla skidorna på….
Jag, Carina och Rebecca vattnade och
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rastade av hundarna under tiden. Kallt
så in i norden var det, så vi var tvungen
att klä på oss ytterligare, eftersom det inte
fanns något ställe att gå in och värma sig
på vid startområdet. Dessutom hade i
vårt nattliga letande hunnit köra bilen så
reservlampan börjat lysa, så den kunde
vi inte heller ha igång och värma oss i….
När det var 45 minuter kvar till start så
var så gott som allt klart. Hundar klara,
slädar klara, förare och handler klara. Då
var det bara att börja förbereda startposition och sela hundar…… trodde jag!!!!!!
….Öppnar baklucka och ska ta fram selarna….. var är selarna…… PANIK!!!!!
Det visade sig att jag glömt selarna
hemma. Hur kunde detta hända, hade ju
gått efter min lista punkt för punkt…. De
andra skrattar än i dag åt den minen jag
tydligen hade, när jag stod inför faktum
att jag hade 8 hundar utan selar, och
starten var nu bara en halvtimma bort.
Vi spred snabbt ut oss på parkeringen
för att höra om någon vänlig själ hade
några selar över som de kunde avvara. Jag
sprang upp till sekretariatet för att fråga,
där skickade de mig vidare till en man som
skulle köra 8-spann siberians, den trodde
att han kanske hade extra selar i passande
storlekar till mina hundar. Tack Mikael/
Coastrunners kennel och ni andra vänliga
människor för lånet, utan er hade det inte
blivit någon start.
Så genomfördes två dagars tävlande utan
missöden, bör kanske tilläggas. Banorna
var väl preparerade och fina att köra på,
dock var både jag och Marielle lite förvånade över svårighetsgraden. Mycket upp
och ner, skarpa kurvor och träd alldeles
vid spåret. Alla svårigheter var dock väl
skyltade innan. Människor och hundar
stod också utefter spåret som bara delvis
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var blockerad/ spärrad för att visa banans
riktning. Banan gick även över en plogad
väg, vägen var dock spärrad för trafik,
men övergången var ej bevakad eller speciellt spärrad för hundarna jämte var sin
sida av spåret. Efteråt förstod vi varför
många valt att med skidor åka runt spåret
och rekognosera. Vi fegkörde av naturliga
skäl dag ett och använde en del broms, är
ju naturligt att bromsa när man inte ser
vad som finns bakom 90-graderskurvor.
Vi körde båda två på hyfsat bra tider.
Vid avresa från tävlingsplatsen dök dock
ett litet problem upp, bromsarna i släpet
hade fryst och vi hade ingen hammare i
bilen. Vi fick dock låna en slägga av ytterligare en vänlig själ på parkeringen.
Sedan kom vi ihåg ett annat litet problem
vi hade, bensin på upphällningen. Vi fick
dock ordentlig vägbeskrivning till närmaste mack, och klarade oss på att köra
dit på ångorna. Hade dock fått löfte om
hjälp om vi inte skulle ta oss så långt.
Kvällen i stugan var trevlig med givande
samtal med domaren och hennes son, som
också tävlade med siberians denna helg.
Vi gick dock och lade oss ganska tidigt,
eftersom vi hade varit vaken över ett och
ett halvt dygn.
Dag två var det lite varmare väder, och nu
var vi laddade till max. Och nu hade vi
också fått sova ut lite. Idag skulle det inte
användas någon broms. Vi körde båda
två på bättre tider än dagen innan, så vi
var nöjda. Båda jag och Mariell lyckades
med att köra in godkänd/meriterande
REK-test på båda spannen. Dock ej en
etta, men det hade jag inte räknat med
heller. Så till nästa säsong ligger jag redan
nu i hårdträning för REKÄ-testen, mycket
miljö, social och kommandoträning.
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Förhoppningen är att kunna genomföra
godkända prov på alla mina.
Resan hem gick otroligt nog helt utan
missöden….. Tack alla nämnda och icke
nämnda i denna berättelse. Utan er alla
hade det inte varit möjligt att genomföra.
Och hoppas även att resan inte avskräcker
från framtida resor tillsammans med mig.
Vill även passa på att ge en stor eloge till
alla vänliga människor i Finland samt
trevlig atmosfär och hjälpsamhet på tävlingen. Tävlingsdomaren tog sig tid att ha
en extra översättning av regler och bana
på engelska bara för oss.

Länkar till nämnda kennlar:
http://www.chiliways.se/ Anna och Iza
http://www.arctic-power.net/ Saana
http://www.kolumbus.fi/aurinkoniitynkennel/ Kari
http://www.netikka.net/coastrunners/ alt.
http://www.dacabe.fi/ Mickael
Väl mött i tävlingsspåret eller på utställningar
Agneta Henriksson, Vittangi/Lainio
http://www.kennel-lapicum.webs.com/

Erika med sin älskade Small Detail´s Luna i rastgården
Foto och ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi
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Domarkonferens
SPHK

Text:Ylwa Malmberg

Föreläsning, domarna lyssnar intresserat.

26 till 28 mars 2010 höll Svenska Polarhundsklubben domarkonferens
för de fyra polara raserna. Syftet är att utbilda och vidareutbilda domare.
Rasklubbarna har här möjlighet att framföra vad som är viktigt att tänka på
vid exteriörbedömning av rasen. Vilka är de viktiga egenskaper som hunden
måste ha för att kunna utföra det den är framavlad för. Hur ska en domare
kunna se och bedöma detta i en utställningsring? Vilka problem finns inom
rasen. Det är ett bra tillfälle för rasklubben att få en dialog med domarna och
visa vad rasklubben anser vara en bra representant för rasen.
Senast SPHK höll en domarkonferens var 2002, det var därför hög tid för en ny
konferens. Årets konferens hölls i Trängslet i Älvdalen. Platsen för konferensen var
vackert belägen precis intill den enorma Trängseldammens mynning. Tyvärr var inte
vädrets makter på vår sida. Dimma, regn, snö och en rå kyla var det väder som bjöds
på. Konferensen var upplagd så att varje rasklubb utsett en huvuddomare som höll i
presentationen av rasen. Varje ras beskrevs individuellt, dels under föreläsningar men
även mer praktiskt i form av exteriörbedömning utomhus. Varje rasklubb hade även
tagit fram ett nytt domarkompendium för respektive ras till konferensen. Det fanns
även möjlighet för domarna att åka hundspann, varje ras fanns representerad med
ett spann. Detta för att domarna verkligen skulle kunna se hundar i sin rätt miljö och
funktion.
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Här följer en mycket kort sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på vid
bedömning av respektive ras. Den som vill fördjupa sig ytterligare kan kontakta
respektive rasklubb för att beställa raskompendium. Från SPHK’s sekreterare kan
protokollet från konferens beställas.

Regnet öser ner. Annica Uppström, Åke Cronander och Lennart Edfors diskuterar hundar.
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Alaskan malamute
huvuddomare Arvid Göransson
• Polara egenskaper
• Elasticitet i rörelserna
• Pälsen ska ha fet underull och täckhår.

Får inte var alltför långhåriga.
• Ögon ska vara mandelformade och

ögonfärgen bör följa hundens färg.
Formen är viktigare än färgen.

Grönlandshund
huvuddomare Nils-Arne Törnlöv
Tre viktiga punkter som ska känneteckna
en grönlandshund är
• Rastyp dvs. hunden ska se ut som en
grönlandshund.
• Funktion d.v.s. vad är bra för hundens
funktion för att den ska fungera som
draghund i arktiskt klimat.
• Öron. De får inte var för stora, tunna
eller för dåligt behårade

Samojed
huvuddomare Erna-Britt Nordin
• Rastypiska
• De polara egenskaperna
• Se upp med rakställda skuldror och

korta överarmar
• Sträva efter hundar av idealstorlek,

dock är proportionerna det viktigaste
så länge hundarna håller sig inom
standarden
Bildtexter:
Överst: Stationen för alaskan malamute
Mitten: Den alaskan malamutetik som konferensen
utsåg till en utmärkt representant av rasen.
Nederst: Christina Bjerstedt-Ohlsson känner igenom
en alaskan malamute.
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Siberian husky
huvuddomare Karsten Grönås
• Är det en siberian husky – typen ska

vara en naturlig slädhund inte en hund
som ger intryck av att vara en leksak
• Har den polar prägel.
• Har den de rätta proportionerna.
o Är hunden ca. 10 procent längre än vad
den är hög. En siberian husky är lite
längre än de andra tre polar raserna.
o Är frambenets längd . 10 procent
längre än bröstet.
o Har den en lång överarm.
o Har den ett långt kors med cirka 30
graders lutning.
• Har den de rätta rörelserna som ger
intryck av att vara lätta och uthålliga.
Hunden ska röra sig utan ansträngning. Rygglinjen ska vara fast och still
i rörelse. Den ska heller aldrig röra sig
likt en schäfer.

Grönlandshund av utmärkt typ.

Sammanfattningsvis för samtliga raser kan
väl sägas att domarna ska tänka funktion
och polara egenskaper vid bedömning.
Även om en hundutställning är en show
är det den hund som bäst uppfyller rasstandarden och kan utföra den funktion
den är framavlad för som bör premieras.

Helene Outchterlony visar upp en grönlandshund
för Göran Hallberger

Från domarna kom önskemålet att fler
arbetande slädhundar skulle visas upp på
länsklubbsutställningarna. De upplevde
att denna typ av hund var dåligt representerad på dessa utställningar. De uppmuntrade oss att samla ihop oss och åka med
fler hundar till samma utställning. Passa
på att åka och ställa ut för de domare som
deltog på årets konferens. Det är viktigt
att de nu får möjlighet att döma många
hundar av en typ som klarar av den funktion som rasstandarden föreskriver.

Stationen för grönlandshund där en hund ska
bedömas av domarna.
Polarhunden 3/2010
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På konferensen deltog även Annica Uppström, Christina Bjerstedt-Ohlsson samt
Pernilla Persson. Annica Uppström kom
dagarna efter konferensen in på domarutbildningen och kommer nu att genomgå
en utbildning i SKK’s regi för att bli
auktoriserad domare på våra fyra raser.
Christina och Pernilla har ambitionen att
söka domarutbildningen vid nästa tillfälle.
Tänk på att om ni anordnar inofficiella
utställningar eller behöver domare till
valpklasserna på våra utställningar att
dessa personer är utmärkta att anlita för
dessa uppdrag.
Paul Stanton tittar på en samojed tillsammans
med huvuddomaren Erna-Britt Nordin, handler
Helen Larsson

Siberian huskytiken som konferensen utsåg till
en utmärkt representant av rasen. För dagen
dock i fällning.

Deltagande domare
Jesper Andersson,
Lilian Christensen, Danmark,
Åke Cronander,
Lennart Edfors,
Karsten Grönås,
Arvid Göransson,
Göran Hallberger,
Nina Karlsdotter,
Eva Liljekvist-Borg,
Boo Lundström,
Erna-Britt Nordin,
Tina Permo,
Gunilla Sandberg,
Paul Stanton,
Per Svarstad,
Jahn Stääv,
Anna Törnlöv,
Nils-Arne Törnlöv

Konferensledning
Konferensordförande
Konferenssekreterare
Konferensansvariga
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Göran Hallberger
Agneta Nilsson Hörnlund
Ninni Hjortvall och Tobias Mårtensson

Polarhunden 3/2010

Nr 3 2010.indd 36

2010-06-21 14:01:43

Text: Matti Holmgren
Detta skriver jag med anledning av Lennart Anderssons artikel om Polardistans i
Polarhunden nr 2, 2010.
Att köra en hundspannstävling stressar
hundarnas system ganska hårt. När det
gäller Polardistans är sträckan dryga 300
km. Hundarna behöver då nyttja all sin
energi till den fysiska aktiviteten, att förflytta sig med last över längre distanser.
Att man då nyttjat täcken och halm för
att hjälpa hunden att hålla värmen och cirkulationen anser jag är god djurhållning!
I mitt arbete ligger jag ute hela säsongen
med mina hundar (siberian huskies).
Tack vara täcken, handledsvärmare och
omvårdnad kan jag eliminera skador och
slitage på mina hundar. Största vinsten
med täcken är inte att hundarna fryser
utan dem utan att de återhämtar sig be-

tydligt snabbare, fysiskt och mentalt. Som
hundförare måste man läsa sina hundar
och se när en individ behöver extra värme.
Det kan vara en hund som blivit magsjuk,
blivit blöt, allmänt trött, ätit dåligt eller
som man vet har en gammal skada osv.
Vissa hundar kan även ibland behöva
komma in och bo med mig då de blir
mentalt slitna efter några veckor ute på
tur. Efter en eller två nätter inne i en stuga
har de fått känna sig speciella och är åter
”fit for fight”. Olika hundar behöver
olika omvårdnad under olika veckor/
perioder under en säsong. På tävling har
alla mina hundar täcken, halm och ibland
Polarhunden 3/2010
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t.o.m. sover i tält. På turistjobben har jag
under mars månad med ca. 10 täcken på
30 hundar och de används efter behov
d.v.s. ibland alla och ibland inga. Under
februari då tempen kan gå ner under
-45°C tar jag med ca. 20-30 täcken. När
det sedan blir maj månad så brukar jag ta
med fler täcken men då en tunnare modell
som torkar snabbt och är regntålig. Då
kan en del hundar behöva regnskydd!
Förfrusen penis, slarv eller genetik?
Under en tvådagarstävling i Kiruna för
några år sedan fick en av mina hundar en
förfrusen penis. När veterinären påtalade
det för mig trodde jag att hon drev med
mig för jag har ju polarhundar och inga
blandisar. Temperaturen hade varit ner till
-36°C och distansen på 76 km körde jag
med enbart 3 minuters stillastående (enligt
GPS). Spannet hade alltså konstant rört
sig med en snittfart på 16-17 km/h vilket
hade medfört att hundarna fått kissa i farten. John (hunden ifråga) hade då fått en
liten kissdroppe längst ut på penisen som
frös till is. Till slut, flera droppar senare,
såg det ut som om en piggelin (isglass)
var intryckt i hans penis. Jag hade kört
exakt samma hund i temperaturer lägre
än -47°C nere i Jokkmokk utan problem
men då stannade jag ofta lite titt som tätt.
En hund som förfryser sin penis har i regel
en ”utrustning” som hänger ner lite mer
än andra men i detta fall var det främst
mitt fel som förare. De gamla hundförarna
borta i Alaska visste om detta redan för
100 år sedan och knöt ofta en halsduk
runt midjan på sina hanhundar så att
penisen blev helt skyddad. John fick antibiotika efter detta och tappade 5 mm av
sin förhud. Idag går han med de andra
men jag har lärt mig att man skall ta med
sig halsdukar till hanhundarna om man
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skall köra i extrema temperaturer i kombination med vind. Man skall dessutom
ta pisspauser. Det visste säkert eskimåerna
långt innan vi var födda. De som fått
kunskap att köra hundspann från flera
generationers samlade erfarenhet.
Sockor eller inte sockor?
Under höstträningen har jag sett att jag
kan köra hundarna 5 dagar/vecka upp till
15 km/pass, 12-15 km/h utan att behöva
socka. Ökas farten till uppemot 18-20
km/h kommer problemen med trampdynorna eller om jag ökar distanserna till
30 km/pass 5 ggr/vecka. (Dessa farter och
distanser baseras på det underlag som jag
tränar på under en normal septembermånad). Vintertid uppstår problemen speciellt i kall nysnö (under -20°C) då spåren
är opreparerade och distanserna går över
60-70 km utan pauser i 15 km/h. Då
har jag sett att vid extrema temperaturer
som -40°C kan hela spannet kan dra på
sig de s.k. långdistanssprickorna under
ett och samma träningspass om man inte
är försiktig!
Har då hundarna några individuella skillnader på tassarna?
Vad jag har upplevt är att vissa hundar
kan vara helt problemfria ett år medan de
året före haft problem rakt igenom hela
säsongen eller tvärt om. När jag pratar om
tassproblem utgår jag inte ifrån att det blir
blod i spåret bakom hunden. Problemen
ser man långt innan när man tittar i tassen,
mellan tårna. Detta åtgärdar man med en
salva/fett samt en socka. Orsakerna till
att man ser många spann starta ut med
hela spannet sockat är ofta i rent förebyggande syfte. Man är helt enkelt rädd om
sina hundar. Under en träningstur kan du
dessutom stanna och socka spannet om
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det behövs men då det är tävling vill man
ju helst inte ställa sig och kolla tassarna på
12 hundar mitt på spåret. Då vill man ju
köra de 100 km fram till nästa checkpoint
utan onödigt tidsspill. Alltså gör man det
också för att skona sig själv som förare
och för att vinna tid.
Sockorna har fler fördelar. Under en start
på någon av de större långdistanstävlingarna är det otroliga mängder hundskit i
spåret de första 5 milen. Det innebär att
mina hundar kommer att trampa i någons
hundskit för att sedan under nästa paus
slicka rent sin tass. Kan detta undvikas
så har man undgått en stor risk för att
få magsjuka på sitt spann, magsjuka
som kanske gör att man måste bryta.
Avelskriterier
När det gäller avelskriterierna så hoppas
jag att tävlingen inte är den stora testen!
Tävlingen visar bara om man har ett bra
spann som är tränat på ett bra sätt. Det
verkliga urvalet av avelsdjur måste man
göra hemma, ute på turer, träningspassen, socialt i hundgården och med folk
o.s.v. Det måste vara värderingar som är
insamlade under en betydligt längre period
än under endast en tävling på några tiotal timmar. Självklart finns det genetiska
skillnader i hur hundarna klarar kyla och

tassar osv. Det är inte helt utan anledning
som vissa alaskan- och blandraskennlar blandar in grönlandsblod för att få
bättre tassar, bättre aptit och bättre päls!
Djurens rätt
Den typen av aktiviteter som vi bedriver
när vi låter hundarna dra våra slädar
och pulkor är ifrågasatt på många håll.
I USA förekommer det flera djurrättsorganisationer som är helt emot att hundar
över huvud taget skall arbeta. Allt från
spårhundar, jakthundar, polishundar men
framför allt slädhundar ifrågasätts. Vad
vi måste göra i Sverige är att jobba målmedvetet för en mycket bra hundhållning.
Då pratar jag om såväl tävlingar, turistkennlar, hobbyförare o.s.v. Alla bidrar vi
till den bild utåt av vad en draghund är.
Framtiden
Om jag ska blicka framåt så tror jag att
vi under de nästa 10 åren kommer att se
helt annorlunda på detta med hundtält
och liggunderlag till hundarna. Kanske
kommer vi som kör långturer att av eget
intresse eller tvingade av Jordbruksverket
att använda vädertåliga sovsäckar eller
liknande då vi ligger ute med hundarna.
Det handlar inte längre om att de starkaste
hundarna skall överleva utan om att våra
hundar skall ha ett bra liv!

OBS! NY E-MAIL ADRESS TILL POLARHUNDEN
polarhunden@gmail.com
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VAD HÅLLER PÅ ATT HÄNDA MED

SAMOJEDHUNDEN?
Camilla Nyström
Precis som många andra raser är Samojedhunden utsatt för faror som på sikt
kan utplåna rasens polara särart och dess specifika utseende som den bär som
ett mångtusenårigt arv från Sibirien. Samojedhunden är ett avelsresultat som
en mångtusenårig avel hos polarfolken framkallat, ett arv från svunna tider, ett
arbetsredskap i vardaglig överlevnad för dåtidens sibiriska jägare. Vi har fått
ett arv från samojedfolket, ett arv vi har en skyldighet att bevara och förvalta
på samma sätt som de gamla samojederna gjorde. De gav oss inte en ras med
en mångtusenårig historia och en så välanpassad exteriör för dess ursprungliga
uppgift och överlevnaden i ett arktiskt klimat för att vi i västvärlden sedan på
mindre än 100 år skulle försumma och förändra stora delar av det arv vi fick.
Jag har ägnat många års studier åt rasen
och ser idag hur en stor del av population håller på att gå förlorad i en värld av
övertypning och extremtyper. Fenomenet
finns redan tydligt i Sverige även om det
har gått ännu längre om man tittar på
rasen globalt. Bara för att det är värre på
andra håll får vi inte blunda för våra egna
problem. Här nedan har jag tänkt belysa
några av de problem som idag är tydliga i
rasen i förhållande till rasens ursprung, jag
har full respekt för att vissa av er kanske
är av annan åsikt, men frågan är om vi
utan vidtagna åtgärder kommer ha några
typiska samojeder kvar i framtiden?
Anhopande och begynnande problem i
rasen idag:

• Grova/tunga hundar blir allt vanligare. Inverkar negativt på det standarden frågar efter: ”Uthållig, smidig,
outtröttlig arktisk slädhund”, inverkar dessutom negativt på skadefrekvensen hos en aktiv arbetande hund.
• Korta och breda nosar. Inverkar nega-
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tivt på den polara funktionen och det
karaktäristiska utseendet hos rasen.
Allt för små öron. Inverkar negativt
på den polara funktionen och det karaktäristiska utseendet hos rasen.
Allt för rikliga stora runda pälsar, vilket hämmar hunden i arbete, hunden
går varm m.m. Inverkar negativt på
den polara funktionen och det karaktäristiska utseendet hos rasen.
Tätsittande öron. Samojeden tappar
sitt karaktäristiska utseende som Kilburn Scott rasens grundare i England
beskrev med ”open forehead” , samt
polart funktionsfel.
Lågställda hundar. Ger hunden problem att ta sig fram i djupsnö och
tillryggalägga långa sträckor med god
uthållighet.
För kraftigt markerade stop. Polart
funktionsfel, is och snö ansamlas.
För lång och riklig päls över huvud
och ner mot stop. Polart funktionsfel,
is och snö ansamlas utan att hunden
effektivt kan bryta loss den med hjälp
av sin rikliga muskel väv över skallen.
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• Hundar som ser färdiga, fullvuxna och
välutvecklade ut i tidig ålder. En hund
som ser så kallat vuxen ut i tidig ålder
blir övermogen och ofta tung och grov
i vuxen ålder. En samojed skall inte
vara färdig förrän vid en ålder av ca.
3-4 år för tik och ca. 3-5 år för hane.
Vid en ålder av två år är dessa hundar
(de som ser vuxna ut i tidig ålder) på
sin topp, och sedan börjar de se gamla
ut. Samojeden skall vara en vital hund
upp i hög ålder.
På bara 40 år har övertypningen och
extremtyperna i ringarna vuxit sig allt
starkare. Karaktärer som aldrig tidigare
varit karaktäristiska för rasen är idag
tyvärr vanligt förekommande bland pris
vinnarna i utställningsringarna. Detta
tycker jag är ett problem först och främst
i förhållande till syftet med rasstandarder
och utställningsverksamheten.
Grund tanken med rasstandarder och
utställningsverksamheten beskriver SKK
med dessa ord: ”Svenska Kennelklubben

bildades 1889 av en grupp adelsmän och
jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper. Genom införande av
stambok, hundutställningar och tävlingar
ville man bevara och renodla rasernas
specifika egenskaper.”
Utställningarna skulle dessutom fungera
som en avelsutvärdering. Sedan har också
rasklubben enligt stadgarna en huvuduppgift ”Att BEVARA polarhundarnas särart
och specifika egenskaper” Med dagens
vanligt förekommande övertypning och
extremtyper troligen framkommet på
grund av att allt för många domare och sen
i sin tur också vissa uppfödare inte längre
förstår ordens betydelse i standarden när
de läser den utan i många fall kanske tror
ju mer desto bättre eller ju mindre desto
bättre har många detaljer blivit extrema
och överdrivna. När det gäller samojedhunden är det bland annat dessa detaljer
listade ovan som jag tror domarna bör se
upp med då just dessa detaljer idag har en
förmåga att bli extrema och övertypade
bland utställningsvinnarna .

Ovan:
Hundar från kennel Arctic tidigt 1900-tal. Samojedhundes typiska huvud och karraktär är här tydlig.
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Ett polärt anpassat djur skall ha släta
ansiktsdrag då skarpa kanter eller fåror
gör att det lätt ansamlas is och snö (exempel på fåror som missgynnar den polara
funktionen är ett för kraftigt markerat
stop). Observera också pälslängden över
pannan och kring huvudregionen vilken
är kort och glatt, allt för mycket päls
på dessa ställen omöjliggör den polara
funktionen, och är lika så ett standardfel,
rasstandarden anger: ”På huvudet och
på benens framsidor skall håret vara kort
och glatt, på öronens utsidor kort, utstående och glatt”. Öronen sitter också brett
för att tillåta tillräckligt med små muskler
över hjässa och panna, dessa små muskler
använder hunden för att bryta loss is och
snö som ansamlas kring huvudregionen. I
en för lång päls kring dessa regioner (runt
öron, panna och ner mot stop) ansamlas
tjocka lager av snö och is som kyler ner
hundens huvud då förmågan att bryta
loss isen och snön uteblir. Och slutligen
observera storleken på hundarnas öron.
Storleken på öronen ovan är den storleken som man i begynnelsen menade

med uttrycket ”relativt små öron”, även
detta har en polar funktion, blir öronen
för små kan hunden inte längre stänga
dem och vika dem bakåt för att skydda
hörselgångarna mot kyla, vind, snö och
is. Idag är problemet snarare att öronen
på många håll tenderar att bli för små än
att de är för stora, samt att pälsen kring
huvudregionen och runt öronen blir för
lång och riklig.
Ett annat problem Idag är noslängden
inom rasen där den tenderar att bli kort
och tjock i kombination med ett allt för
markerat stop. Längden av nosen är av
stor vikt för den polara funktionen, vilken
möjliggör filtrering och uppvärmning av
inandningsluften för att skydda luftrören
mot förfrysning. Dessutom är nosens
längd av vikt för att hunden skall kunna
andas som mest effektivt och syresätta
blodet, vilket är av stor vikt för en smidig
och uthållig slädhund (vilket standarden
definierar samojedhunden som). Man brukar säga att nospartiet är tillräckligt långt
om man först mäter hundens skalle från

Bilden till vänster: En nutida övertypad hund med
försämrad polar anpassning. Kort och bred nos, små
öron omgärdade av allt för lång och riklig päls runt
öronen och över hjässan och ner mot stopet, polart
funktionsfel OCH ett standardfel: På huvudet och på
benens framsidor skall håret vara kort och glatt, på
öronens utsidor kort, utstående och glatt”.
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Ovan: till vänster Svenskägd norsk iburhund ca. 1940-1950-talet, fortfarande väl bevarad, tillräckligt
lång nos och tillräckligt stora öron. Hunden i mitten och hunden till höger är två exemplar av nutida
hundar väl bevarade i typ, jämför också med de gamla Arctic-hundarna ovan.

bakkant till stop och sedan skall nosen
vara lika lång, detta kan enkelt göras på
plats med sin egen hand som måttstock.
Ett av dagens stora problem är att även
många av de så kallade långnosade exemplaren till och med har för korta nosar.
Kanske skall man vid utbildningar kring
rasens exteriör fokusera på att förklara
hur lång nosen skall vara i förhållande
till vad. Det verkar som kunskapen om
måttförhållandena mer och mer börjar
försvinna i och med domarkårens generations skifte, kanske på grund av att en stor
del av kunskapen inte gått vidare i arv till
nya domare. Förr i tiden var det vedertaget bland både domare och uppfödare att
nosen precis som nämnts ovan skulle vara
lika lång som skallen, enligt metoden som
angetts ovan. Denna metod att kontrollera proportionerna var tidigare vanligt
förekommande bland utställnings domare
men förekommer sällan eller aldrig idag.
Ett annat sätt att kontrollera exempelvis
öronens storlek är bland annat som den

gamla svenska standarden beskrev att de
storleksmässigt skall vara basen gånger
höjden i storleksproportion. Dessutom
skall örat om det viks ner mot ögat nå till
den inre ögonvrån för att vara tillräckligt
stora. Ytterligare ett vanligt sätt domarna
kontrollerade den polara funktion var
genom att knäppa med fingrarna över
hundens huvud för att se om hunden
kunde stänga öronen och vika dem bakåt,
vilket är av yttersta vikt för ett polärt
anpassat djur, då hunden genom denna
förmåga kan skydda hörselgångarna mot
väder och vind. Även denna kontroll ses
sällan eller aldrig bland dagens domare i
ringarna. Idag tenderar öronen på många
håll snarare att bli för små och omgivna av
allt för riklig päls än att de är så stora att
det skulle inverka negativt på den polara
funktionen.
Detta med för små öron är idag tyvärr ett
mer och mer vanligt förekommande problem i rasen. Kanske borde det påpekas
kraftigt vid domarkonferenser och/eller
liknande. Självklart skall öronen inte vara
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Bild ovan: THE ARCTIC KENNEL 1928. Fröken Murray Lurcock (kennelmaid) med (v. t. h.) UMEA
(10-månaders tik), DAWN (2-årig tik), FRAMIA (10- månaders tik), FOHN, ZONE (med huvudet på
marken), LOGA, ZERO och SURF (båda liggande), och FOAM.

för stora, men det får ju heller inte bli som
idag att fler och fler öron tenderar at bli
för små. Allt för många gånger har jag suttit och lyssnat på domares bedömningar
idag då de konstant slår ner på ”För
stora öron” hos ett stort antal hundar
med utmärkta öron proportioner. Här
bör man nog fundera på vad relativt små
öron betyder, och i förhållande till vad.
Självklart skall ett polärt djur ha mindre
öron än deras sydligare levande släktingar,
men det får aldrig handla om ju mindre
desto bättre. Här tror jag man kan bilda
sig en hyfsat bra uppfattning om vad man
menade med små öron genom att studera
en mängd olika arkivbilder från tidigt
1900-tal och ta ett medelvärde utifrån
dessa studier. T.ex. ger bilden ovan (Arctichundar som sitter och ligger i grupp) en
bra hint om vad man menade med relativt
små öron! Denna bild hintar riktigt bra
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också om huvudets form, nosens längd,
hundarnas helhet och typ, benstommens
grovhet och pälsens struktur m.m. Men
man bör inte förlita sig till en enda bild,
dock kan jag säga genom mina mångåriga
djupa studier kring rasen att denna ovan
nämnda historiska bild ger en ganska
generell bild av vilket utseende som var
typiskt för samojedhunden. Det var dessutom denna typ av hundar som stod som
modell för upprättandet av standarden.
Rasstandarden är i grunden en beskrivning av ett befintligt utseende. Givetvis
har vi genom åren reviderat standarden,
MEN ALDRIG i syfte att beskriva ett
nytt utseende eller en NY RAS, utan för
att förtydliga eller som vissa gånger för
att likrikta sättet att skriva standarden
på mellan raser. Allt jämt är det samma
ras och samma utseende som man genom
standarden försökt beskriva. Jag anser att
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om en ras har börjat fjärma sig från det
utseende rasstandarden faktiskt beskriver
så har man INTE följt det rasstandarden
beskriver. Samojedhunden är en uråldrig
ras med ett befintligt utseende som människan i väst tog tillvara på när de kom
från Sibirien och än idag har rasklubben
ett BEVARANDE uppdrag, att bevara de
polara raserna så intakt som möjligt.
Tassarna är idag ett stort problem, många
hundar börjar få små samlade tassar med
fel pälskvaliteé där snö och isklumpar
snabbt och lätt ansamlas. Det står i standarden att tassarna skall ha långa falanger
med något åtskilda tår och fungera som
en snösko. Att lyfta fram funktionen av
en snösko är superbra, men sedan är det
tyvärr inte alla som förstår kraven på
en sådan tass. Många gånger kan man
läsa att allt för spretande tår är ett fel,
för funktionen är det tvärt om en allt för
sluten tass är en dygd för en polarhund
då en liten sluten tass lättare sjunker ner
i snön. Standarden anger att tårna skall
vara något spretande. Här är en sluten
tass ett större fel än en allt för spretig
tass i förhållande till den polara funktionen. Redan de gamla polarforskarna så
som Fritjof Nansen som använde sig av
samojedhundar på sina resor beskriver
tassarnas funktion och värde. Han beskrev
framför allt att tassarna var stora, breda
med vitt särade tår för att ge hunden bärighet på snön.
Angående storlek och vikt så är idag
vikten ett av de stora problemen i rasen.
Detta är bland annat ett resultat av en
övertypning av rasstandardens uttryck
”kraftig benstomme”, även här måste man
vända sig till de gamla arkivbilderna för
att på bästa sätt förstå vad man menade

med kraftig! Detta har lett till att många
hundar tenderar att bli allt för tunga och
grova. Tyvärr strök man viktangivelsen
i rasstandarden vid en revidering 1976.
Kanske såg man detta så självklart och
insåg inte vilka framtida problem detta
kunde ge inom rasen. Men idag är det
tydligt vilka konsekvenser detta gett.
Idag tender vissa hanhundar att väga
upp mot 30 kg eller mer vilket aldrig har
varit rätt för en samojed. Den tidigare
viktangivelsen i den svenska standarden
var hanhund: 20-25 kg och tik: 16-20 kg
och mankhöjden den samma som idag,
och under en långt tid var till och med en
högre mankhöjd tillåten men fortfarande
med den tidigare angivna viktangivelsen.
Här ligger ett problem i proportioner och
i förhållande till vad? Alltså bör en hanhund som är 60 cm i mankhöjd inte väga
mer än 25 kg för att svara mot det rasstandarden frågar efter ”Uthållig, smidig
och outtröttlig arktisk slädhund”.
Att hundarna idag blir grövre och tyngre
inverkar också negativt på uthållighet,
fart, skadefrekvens och vitalitet. I en artikel i tidningen “Country New´s” april
27, 1928 som handlar om samojedhunden och Farningham kennel anger man
att vikten på en Samojedhund skall ligga
mellan 18-23 kg. I den tidiga engelska
standarden runt 1912 angavs vikten på tik
till 18 kg och hanne 22 kg. Mrs Kilburn
Scott (rasens grundare i västvärlden) sa
”Samojeden får aldrig vara lika grov som
en grönlandshund, uppfattar man den
som felbyggd (för tunn i benstommen i
jämförelse med ex. grönlandshund) då är
den förmodligen rätt”.
Mrs. Kilburn Scott (rasens grundare) skrev
följande om slädhunden i en artikel i THE
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ILLUSTRATED KENNELNEWS 1909:
”Många människor verkar förefalla att
tro att en hund framgångsrik som slädhund skall vara en stor och tung hund,
med de arktiska upptäckarna föredrar en
”medium-sized-animal”, och resultatet
från slädhundstävlingen i Cape Nome
visar i samma riktning.... I lös snö, och
i snö täckt med en tunn hinna av is, sån
som formas på natten är den lätt byggda
hunden mer effektiv, och på hal is ger
många tassar bättre grepp än få. Under
polarexpeditionerna hände det ofta att
hundarna behövde fraktas på väldigt
små isflak eller i väldigt små båtar, och
en hund i storlek av en samojed är mycket
bättre till detta än de tyngre eskimåhundarna...”
Sist men inte minst har vi pälsproblemet
som det ordats mycket om genom åren.
Idag tenderar pälsarna att bli allt för stora,
runda och/eller långa vilket hämmar hunden i arbete då den lätt går varm och blir
överhettad. Många som har hundar med

allt för stora och runda pälsar berättar
om hur deras hundar har större problem
med törst, uthållighet, värmealstring och
många nämner också att de storpälsade
hundarna blir varmare om tassarna och
har i större grad problem med isklumpar
i tassarna än de hundar med korrekt päls.
Med de stora, runda och långa pälsarna
följer ofta också en kvalitetsförsämring,
pälsarna blir ofta mjukare och ibland
blir underullen så riklig att täckhåren
inte täcker över underullen ordentligt,
båda dessa kvalitets försämringar leder
i sin tur till att snö och is ansamlas och
pälsen har svårare att stå emot väta och
smuts. En polar päls skall vara strittande
och stå rakt ut från kroppen och går inte
att trycka ner, lägger man handen på den
skall den studsa tillbaka så snart man tar
bort handen, dubbel päls med mjuk, tät
isolerande underull och grövre och längre
täckhår som skyddar. En polar päls skall
aldrig heller vara så riklig att den gör
hundens konturer otydliga.

Ovan Antarctic Bru, en kraftigt byggd hanhund av utmärkt typ från 1915. Till vänster en utmärkt tik från
1903, första generationens västerländskfödda hund. Observera dessa två hundars polara pälskvaliteé,
deras kraftiga benstomme men ändå lätta byggnad som möjliggör uthållighet och smidighet hos en
outtröttlig slädhund.
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Ovan: Hundar av idag som saknar mycket av rasens särart och polara anpassning så viktig hos en polarhund. Tunga och satta hundar, korta och breda nosar, rund och riklig päls, korta ben, korta nosar,
kraftigt markerat stop, riklig päls över panna, hjässa och ner mot stopet, m.m.

Den som är intresserad av vidare diskussioner kring samojedhund är hjärtligt välkommen att deltaga i diskussionerna på FORUM-Samojedhund!
http://www.samojedportalen.dinstudio.se

Utställningen i Bjursås.

Foto: Mats Gelotte
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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

Nicole Schwarz

Representant SPHK valberedning
Ulla Lindroth Andersson

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Helene Ouchterlony (sammankallande)
och Åke Wedin
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Grönlandshundvalpen NS P Colville testar selen.
Foto: Malin Aspaas

Ordföranden har ordet…
Idag, slutet på maj, har vi här i Värmland en helt
underbar försommardag med lagom varmt, fåglarna
kvittrar och gräset gror. Nu är det bara att hoppas
att sommaren blir lika bra som vintern har varit. Se
till att inga hundar lämnas i bilen, trots att den står
i skuggan och man har lämnat fönstret lite öppet så
blir det snabbt alldeles för varmt.
Sista helgen i augusti kommer vår sedvanliga
höstträff tillbaka. I år blir det inte så mycket
kringaktiviteter som vi har haft de senaste åren,
tyngdpunkten kommer ligga på att umgås och prat
men visst kommer vi köra hund och ha lite roliga
aktiviteter. Platsen blir såklart Kärringforsen igen.
Vi gillar ju denna plats och är lite inkörd på den. Se
mer i annonsen i tidningen.
Hoppas att det kommer många både nya och gamla
på vår träff. Ha det så gott och ta vara på hundarna
i värmen. Vi ses!
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SPHK´s Rasklubb för GRÖNLANDSHUND
HÖSTTRÄFF
27-29 augusti 2010
Kärringforsen, Björbo
Ligger efter väg 71 mellan Vansbro och Borlänge. Skyltat vid infart.
Från Borlänge: Följ väg 71 i riktning mot Vansbro. Ca: 1-2 km från efter
Fänforsens rastplats finns en liten avtagsväg på vänster sida. Följ denna hela vägen
till campingplatsen.

PROGRAM
Fredag 27 augusti
Ankomst och samkväm

Lördag 28 augusti
•
•
•
•

Mätning och vägning av hundarna Görs löpande under dagen
Weight-pulling Pågår under dagen, anmälan på plats
Barmarksdrag och prova på drag En annorlunda tävling som inte går ut på att
vara snabbast. För de som vill prova på drag med sin hund kan få låna grejor.
Grillkväll med samkväm Ta tillfället i akt och fråga våra erfarna medlemmar
om allt mellan himmel och jord om draghundar och grönlandshund i synnerhet.
Medtag eget att grilla och egen dryck.

Söndag 7 augusti
Om intresse finns blir det lite tävling eller bara annat kul.
Medlemsmöte
Vi tältar eller sover i husvagn och sköter mat och vatten själva.
Obs ingen tillgång till varken dricksvatten eller el.

Anmälan:
Kostnad: 100kr/vuxen för hela helgen!
Senast måndag den 1 september till Sofia Christensen mail: svartisens@hotmail.com
eller telefon 0709-962905
(Tag med något bidrag till helgens prisbord!)
Välkomna!
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www.malamuteklubben.se
Ordförande
Karina Andreassen, 0647-104 60 eller
073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

Youkon Trail Zipp och Tämjantorpets Famous Grouse på
skidtur med matte i finfina skidspår en härlig vinterdag.
Foto: Ulrika öhman

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

Hej alla medlemmar!
I förra Polarhunden nämnde jag att två vigtiga
motioner hade tagits av årsmötet. Den ena var om
UPPFÖDARKODEXEN och den annan om ÅRETS
MALAMUTE. Jag tror kanske inte alla har varit inne
på hemsidan och läst årsmötesprotokollet och vill
därför kortfattat dra fram de väsentliga punkterna
ur dessa två motioner:

Suppliant
Sofia Brännström
Frida Björkman

UPPFÖDARKODEXEN finns inte längare! De
betyder att alla uppfödare kan få stå med på klubbens
Avelsrådet o Valpförmedling
uppfödarlista med sina kontaktuppgifter på klubbens
Åsa Alexandersson, 0322-62 49 32 eller
hemsida. Kontakta webbansvariga för att komma
0709-81 79 38
Hoberg Björktorpet, 447 91 VÅRGÅRDA
med på uppfödare. Det är sen en tid också gratis att
christer.alex@telia.com
stå med på denna lista. Som ny uppfödare kan du
Linda Söderström, 0301-429 97
stå med – du behöver inte ha haft din första kull än
Strömma Ulvås, 511 99 Sätila
polarcollie@gmail.com
för att stå med. Sen tidigare finns det krav för att få
valpförmedling, dessa krav är inte ändrade och ligger
på klubbens hemsida om du behöver kolla upp kraven. Jag vill uppmana alla uppfödare
att kontakta webbansvariga och komma med på uppfödare listan. Samtidigt hoppas jag
att alla som har kullar eller planerar kullar är insatta i rasklubbens rekommendationer
och SKK’s registreringsregler för vår ras. Från 2010-01-01 är det et krav att båda
föräldrar ska vara höftledsröntgade (känd status) för att kunna få valpkullen registrerat
hos SKK. Undrar du något runt rasklubbens uppfödarlista, avelsrekommendationer,
registreringskrav eller valpförmedling så tveka inte att kontakta Linda Söderström i
avelsrådet. Provparningar och inavelsgrad kan kollas via SKK’s avelsdata, men kom
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ihåg att avelsrådet när som helst kan vara behjälplig med att beräkna hur din planerade
kull kommer att påverka rasens avelsbas. Hur många av er tänkte på detta när ni tog
sista kullen? Tyvärr för få med tanke på hur avelsbasen har utvecklas under 2009.
ÅRETS MALAMUTE ska från 2010 kåras enligt motionen som togs på årsmötet. I
korta drag är det hundens prestationer både på utställning och drag som ska tas med
i den samlade bedömning.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

3 bästa tävlingsresultaten under två på varandra efterföljande kalenderår
Poängsamlingen görs på officiella tävlingar arrangerade av SPHK, NPHK, NAMK
eller annan till SDSF registrerad slädhundklubb.
Poängräkning – både nordisk och slädhundstil, endast malamuter: 1a plac. = 20
poäng, 2a plac. = 17 poäng, 3a plac. = 15 poäng, 4a plac. = 13 poäng, 5a plac. =
11 poäng, 6a plac. = 9 poäng, 7a plac. = -1 poäng per placering
Om hunden ska tillgodoräknas poäng från annan slädhundklubb skall denna merit
verifieras med en kopia på resultatlistan.
3 bästa utställningsresultaten under två på varande efterföljande kalenderår.
Poängsamlingen görs på officiella utställningar arrangerade av SKK, NKK, NPHK,
NAMK
Poängräkning sker enligt nedanstående: BIR = 20 poäng, BIM = 17 poäng,
CERT = 15 poäng, CK = 13 poäng, 1:a i kvalitetsbedömning = 11 poäng, 2:a i
kvalitetsbedömning = 9 poäng
Hunden nomineras av sin ägare eller av hundens uppfödare.
Lika många tävlingar som utställningar skall räknas.
Vid lika poängställning mellan två hundar vinner den med bäst dragresultat. (hela
motionen finns på klubbens hemsida i årsmötesprotokollet)

Årets Malamute koras på rasklubbens årsmöte och resultaten ska vara inkomna
till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. Jag vill uppmana alla som har hundar
med båda drag- och utställningsresultat att skicka in dessa resultat, så vi också i
fortsättningen kan kora Årets Malamute på årsmötet.
Första helgen i juni har styrelsen den årliga arbetshelgen och här kommer alla
klubbens aktiviteter under 2010/2011 att planeras. Mer information om utställningar,
meriteringar, medlemsmöte, rasträff etc. kommer löpande att uppdateras på klubbens
hemsida.
Njut av sommaren och börja redan nu att planerar säsongen 2011!
Karina Andreasen, ordf.

OBS! NY E-MAIL ADRESS TILL POLARHUNDEN
polarhunden@gmail.com
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Armbågsröntgade hundar 2009-07-01 tom 2010-04-30
S60041/2004
S60595/2007
S17011/2007
S57748/2006
S49523/2008
S40350/2008
S43866/2007
S59516/2006
S51206/2003
S66320/2004
S51964/2007
S57638/2007
S22165/2008
S56523/2007
S53877/2007
S52432/2009
S64102/2008
S17009/2007
S53876/2007
S60593/2007
S52447/2008
S62860/2007
S38400/2007
S17586/2007
S38401/2007
S48236/2008
S69675/2007
S56522/2007
S54770/2008
S64746/2009
S61749/2008
S57079/2008
S69674/2007
S69676/2007
S44231/2007
S55232/2002
S56525/2007
S56904/2008
S24620/2009
S59850/2004
S41450/2008
S22168/2008
S38395/2007

52

Nunivak-O'Falk
Noatak's Sunrise Embla Du Cheyenne
Yukon Trail Zipp
Tämjantorpets Famous Grouse
Drago
Eastern Hill Naglikpok Nico
Mackinaw Belle Star
Mihakias Eagleeyed Golden Heart
Suorva
Tomaqsitaq
Northern Mushers Codiak
Northern Mushers Don'Tcry
Järnviljan's Argo Back On Track
Nordic Sled Dog's Ak Black Bitch
Nordic Sled Dog's Al Gorm
Uyak Kalamals Arapaho Anna
My Alaskan Million Dollar Baby
Yukon Trail Zorro
Nordic Sled Dog's Al Dvalin
Noatak's Sunrise Aniak Du Cheyenne
Mtn Home's Northernmost Gem
Northern Mushers Entusiasmos
Polar Trax Copy Printed In Silver
Cahppes Chekok
Polar Trax Colours Of The Wind
Snow Cutter's Hard-Working Lizzy
Järnviljan's Kenai Bear Of Love
Nordic Sled Dog's Ak Black Sot
Tämjantorpets Highland Park
Ivram And Woodland I Am For Cahppes
My Alaskan Shooting Star
Night Trail A Flash Of Black Magic
Järnviljan's Denahi The Wise Wolf
Järnviljan's Nita A Indian Princess
Eastern Hill Miagorpok Anook
Panikpah's Amabuq
Nordic Sled Dog's Ak Black Harley
Polar Trax Only Skies Limit
Arctic Trail's Zigrid
Arctic Trail's Qalvin Qlein
Shannuq's Magnificent Mira
Järnviljan's Taz Dark And Stormy
Polar Trax Commander In Chief

ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED grad 1
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Höftledsröntgade hundar 2009-07-01 tom 2010-04-30
S60595/2007
S49523/2008
S40350/2008
S43866/2007
S47847/2008
S51206/2003
S51964/2007
S57638/2007
S22165/2008
S49519/2008
S51966/2007
S52432/2009
S64102/2008
S17009/2007
S53876/2007
S60593/2007
S52447/2008
S62860/2007
S31766/2006
S38400/2007
S17586/2007
S69675/2007
S51907/2008
S54770/2008
S64746/2009
S61749/2008
S57079/2008
S69674/2007
S69676/2007
S55232/2002
S56525/2007
SE24319/2010
S56904/2008
S24620/2009
S22168/2008
S60041/2004
S66320/2004
S56523/2007
S54771/2008
S53877/2007
S38395/2007
S38401/2007
S44231/2007

Noatak's Sunrise Embla Du Cheyenne
Drago
Eastern Hill Naglikpok Nico
Mackinaw Belle Star
Thundersnest's Arviq
Suorva
Northern Mushers Codiak
Northern Mushers Don'Tcry
Järnviljan's Argo Back On Track
Dragan
Northern Mushers Chipnuk
Uyak Kalamals Arapaho Anna
My Alaskan Million Dollar Baby
Yukon Trail Zorro
Nordic Sled Dog's Al Dvalin
Noatak's Sunrise Aniak Du Cheyenne
Mtn Home's Northernmost Gem
Northern Mushers Entusiasmos
Snowchinok
Polar Trax Copy Printed In Silver
Cahppes Chekok
Järnviljan's Kenai Bear Of Love
Qanuk's Amazing Arni
Tämjantorpets Highland Park
Ivram And Woodland I Am For Cahppes
My Alaskan Shooting Star
Night Trail A Flash Of Black Magic
Järnviljan's Denahi The Wise Wolf
Järnviljan's Nita A Indian Princess
Panikpah's Amabuq
Nordic Sled Dog's Ak Black Harley
Kalamals Dancing To The Rhythm
Polar Trax Only Skies Limit
Arctic Trail's Zigrid
Järnviljan's Taz Dark And Stormy
Nunivak-O'Falk
Tomaqsitaq
Nordic Sled Dog's Ak Black Bitch
Tämjantorpets Kentucky Gentleman
Nordic Sled Dog's Al Gorm
Polar Trax Commander In Chief
Polar Trax Colours Of The Wind
Eastern Hill Miagorpok Anook

HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
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S59850/2004
S59516/2006
S48236/2008
S41450/2008
S56522/2007

Arctic Trail's Qalvin Qlein
Mihakias Eagleeyed Golden Heart
Snow Cutter's Hard-Working Lizzy
Shannuq's Magnificent Mira
Nordic Sled Dog's Ak Black Sot

HD grad B
HD grad C
HD grad C
HD grad C
HD grad D

Ögonlysta hundar 2009-07-01 tom 2010-04-30
S17587/2007
S13658/2007
S43866/2007
S59442/2007
S25732/2001
S50058/2008
S51206/2003
S57080/2008
S22165/2008
S56523/2007
S57078/2008
S57712/2002
S57713/2002
S57075/2008
S57076/2008
S57081/2008
S37411/2007
S69675/2007
S62828/2006
S17009/2007
S49652/2005
S46257/2006
S54772/2008
FIN17843/07
S14851/2009
S56904/2008
S60595/2007
S52447/2008
S54099/2005
S17588/2007
S50060/2008
S57077/2008
S64746/2009
S50059/2008
S50061/2008
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Cahppes Chikuminuk
Draga Od Mamuti Skály
Mackinaw Belle Star
Snocrib Deepcreek Shaman
Mahlemiut's Klondyke Samiq
Cahppes Baron Of Gozo
Suorva
Night Trail A Twist Of Black Magic
Järnviljan's Argo Back On Track
Nordic Sled Dog's Ak Black Bitch
Night Trail A Touch Of Black Magic
Eastern Hill Hunting Hawk
Eastern Hill Hunting Happy
Night Trail A Heaven Of Black Magic
Night Trail A Circle Of Black Magic
Night Trail A Hell Of Black Magic
Shannuq's Magnificent Mixi
Järnviljan's Kenai Bear Of Love
Terra Polar's Tenace Nakuuvoq
Yukon Trail Zorro
Iloq
Nanook Spirit Let's Have Fun
Tämjantorpets Knob Creek
Salomaan Salariyok
Noatak's Valemon Nutaaq Du Apatcha
Polar Trax Only Skies Limit
Noatak's Sunrise Embla Du Cheyenne
Mtn Home's Northernmost Gem
Nordiclight's Thunder
Cahppes Chottsik
Cahppes Princess Valetta
Night Trail A World Of Black Magic
Ivram And Woodland I Am For Cahppes
Cahppes Queen Of Santa Venera
Cahppes Lady Mdina

Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt total
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua

Polarhunden 3/2010

Nr 3 2010.indd 54

2010-06-21 14:01:51

S50064/2008
Cahppes Countess Of Qormi
S48911/2004
Silent Ridge Canadian-Candy
S54773/2008
Tämjantorpets Sullivan Cove
S51908/2008
Qanuk's Amazing Arthur Auraq
S40350/2008
Eastern Hill Naglikpok Nico
S39176/2006
Eastern Hill Kamotik Kiwok
S58819/2003
Napipa Magical Wand Titiq
S51906/2008
Qanuk's Amazing Adéle
S60593/2007
Noatak's Sunrise Aniak Du Cheyenne
S48907/2004
Silent Ridge Calamity-Jane
S40355/2008
Eastern Hill Naglikpok Nieida
S44231/2007
Eastern Hill Miagorpok Anook
S54770/2008
Tämjantorpets Highland Park
S58649/2004
Shannuq's Joyous Nova
S29598/2006
Shannuq's Lupus Mitass
S57079/2008
Night Trail A Flash Of Black Magic
S60329/2003
Noatak's Omen Beyla Du Cheyenne
S38401/2007
Polar Trax Colours Of The Wind
S56905/2008
Polar Trax One In A Million
S17013/2007
Yukon Trail Zingo
S17010/2007
Yukon Trail Cozmos
S69673/2007
Järnviljan's Sitka The Eagle
S43399/2006
Järnviljan's Aquila
S14225/2002
Masano's Iron Will Rauk
S69676/2007
Järnviljan's Nita A Indian Princess
S57748/2006
Tämjantorpets Famous Grouse
S54769/2008
Tämjantorpets Heaven Hill
S55232/2002
Panikpah's Amabuq
S65304/2006
Stensåsens Snow Dogs Holley
S56525/2007
Nordic Sled Dog's Ak Black Harley
S26801/2004
Iasaks Elvis
S24620/2009
Arctic Trail's Zigrid
S59850/2004
Arctic Trail's Qalvin Qlein
S59258/2006
Night Trail Magical Mystery Journey
S61843/2007
Night Trail Full Moon Temptations
S19696/2009
Mira-Cholatse
S19697/2009
Dj-Lobouche
S19698/2009
Lina-Cholatse
S22168/2008
Järnviljan's Taz Dark And Stormy
S65306/2006
Stensåsens Snow Dogs Demon
S26799/2004
Iasaks Isaq
		
S59847/2004
Arctic Trail's Quixot
S26799/2004
Iasaks Isaq

Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt BP måttlig 		
utbredning
katarakt BP
katarakt BP
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Malamutespecialen 2010
Ore fritidsby, Furudal
Datum: 6 november 2010
Domare: Nils-Arne Törnlöv
Lördag: officiell utställning under dagen och medlemsmöte på kvällen!
Legitimerad ögonlysare kommer att finnas på plats så ta chansen
att ögonlys eran hund!
Under helgen anordnas även vagnsrace men också gemensam middag
om det finns intresse.
Logi: bokas hos Ore fritidsby, www.orefritidsby.se tel: 0258-107 00
Frågor eller funderingar?
kontakta Jennie på tel: 072-21 35 227
eller via mail: malamutespecialen@gmail.com
Mer info och aktuella priser finns på hemsidan!
Hjärtligt välkomna önskar
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Polarhundsträffar i Borås/Göteborg med omnejd
Vi kommer att anordna en serie med aktiviteter under sommaren och hösten och vill
med dessa träffar inspirera nya polarhundsägare samt dig som har hållit på ett tag.
Förutom dragträffar har vi tänkt oss klövjeträff, långpromenad med övernattning
och viltspårträff.
Vi kommer att annonsera samtliga datum samt plats och aktivitet efter hand på
Malamuteklubbens hemsida, så håll ett öga där! www.malamuteklubben.se
Välkomna, önskar malamuteklubbens aktivitetssektion (Västra distriktet)
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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

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

Utställningsansvarig
Susanne Simonsson, 0250-445 42
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Höstvandring i Grövelsjön.

Foto: Ulf Larsson

Hej
Det har varit en sval vår som har inbjudit till lättare
träning. Underhållet av träningen är en bra början
för den fortsatta träningen till hösten. Träningen
tar egentligen aldrig slut, man bara befinner sig i en
kortare ”svacka” av säsongen och i samband med
minskad träning ökar antalet gropar i hägnet och
intensiteten i lekarna.
Efter avslutad tävlingssäsong är det inte långt mellan
helgerna innan första utställningen börjar. Som en
bra start inför vårens utställningar arrangerade SPHK
en domarkonferens i Trängslet mellan Älvdalen och
Särna. Här poängterades det hur viktig det är med
funktionella och polara egenskaper. Det är detta som
är syftet med rasklubbens arbete, att bevara siberian
huskyns egenskaper som arbetande slädhund. En
av förutsättningarna för detta är arbetet med RAS
där bruksfunktionerna ska följas upp årsvis genom
meriteringar. Under 2010 ska rasklubben utvärdera
om vi har tillräcklig statistik för att kunna se om
vi behöver mer provtillfällen eller om det är bra
som det är. Faktum är att antalet provtillfällen har
ökats i samband med beslutet att kunna meritera i
långdistans och jag tycker det är viktigt att vi har
en jämn fördelning av meriteringstillfällen mellan
sprint, medel och långdistans. Men det är framförallt
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viktigt att vi har meriteringar vid tävlingstillfällen. Förutsättningarna ökar för att rasen
bibehåller en hög kvalitet som slädhund.
Sommaren nalkas. Vi börjar närma oss botten på ”svackan” och nu återstår det att se
hur lång den blir. Under tiden vill jag försöka få några dagar på sjön, segla till Djurö
i Vänern, höra vågorna klucka mot skrovet, njuta av solnedgången över en obruten
horisont, vifta bort en och annan mygga – ja, det är så när sommaren är här på Torsö
i Vänern.
Till er som drömmer om nästa vinter, nöj er med en kort svacka, det är mycket roligare
att köra vältränade hundar - lycka till i sommar.
Ordförande rasklubben för siberian husky
Anders Hörnlund

Medlemsannonser
GRÖNLANDSHUND

ÖVRIGT

Grönlandshundvalpar födda den 5/5, 5
st med olika färger efter mkt välmerit.
föräldr, e. NO UCH NTHCH Suna-Saniks Hunting Skar u. Svartisens Speja.
Skar; VM2009 i 3x50km, Femundslöpet
400 km, Polardistans 300 km, m fl tävlingar Sprint-, Medel- och Långdistans,
både i led och wheel. Mkt trevlig hane
som inte muckar och inte har några problem med andra hanar, har gått i spann
med okända hundar utan problem.
Speja är inte tävlad så mkt, är en arbetsmyra. Hennes bror, SE(polar)Ch Svartisens Löpare , kom 2a på PD 300 2010.
En mjuk och trevlig tik som inte har
några problem att samarbeta med andra
hundar.
Två mycket snygga och trevliga valpar,
en hane och en tik, söker nytt hem där
de får jobba med drag, löpning, långa
promenader, vandringar , lev.klara den
30/6, helt enligt SKKs rekommendationer. www.svartisens.se Sofia Christensen
070-9962905

Köp mitt hus i Norderåsen i Jämtland. Du
kan starta med hundspann från gården,
oändliga spårsystem. Lång vintersäsong.
Stor inhägnad tomt, stora hundgårdar.
Lätt att restaurera. Billigt hus i behov av
förbättringar men fullt beboeligt även i
befintligt skicka.
Utgångspris 380 000 kr.
Evlyn Zemrén 0642-210 39 eller 070371 56 61.
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Rasklubben för
Siberian husky
Hälsar välkommen till
Bjursås Skicenter Stugby och
Camping, Dalarna

Officiell utställning
11-12 september 2010 Domare: Caroline Kisko & Chris Barry
Anmälningsavgifter:
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)

160:-

Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ

280:-

Veteranklass (8-10 år)

200:-

Veteranklass (över 10 år)

Gratis

Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e 160:- osv

Anmälan: Blankett finns på rasklubbens hemsida www.siberianhusky.se. Fyll i blanketten på skärmen och
maila, eller skriv ut och posta. Även SKK:s gamla blankett vid anmälan per post. Ange mailadress. Har du inte
fått bekräftelse inom en vecka, hör av dig, då det hänt att anmälningar inte kommit fram.
Anmälan sändes till:

siberianhuskyshow@gmail.com eller Susanne Simonsson, Karnsvägen 6, 794 92 Orsa
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK.
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.

Betalning till Pg 38 70 52-4. Betalning från utlandet IBAN: SE049 5000 0996 0420 3870 524, BIC: NDEASESS
Sista anmälnings-/betalningsdag 2010-08-20. Efteranmälningar mottages ej.

Logi: Bokas via Cecilia Lönnberg, 0248-40127 (kvällstid), cecilia.lonberg@leksand.se

Stugor: 4-bädd 550 kr/dygn, 6-bädd 650 kr/dygn, 7-bädd 850 kr/dygn,
husvagnsplats med el 195 kr/dygn, tältplats utan el 130 kr/dygn. Avgift för campingkort tillkommer.

Övrigt under helgen: Samling vid lägerelden på fredagskvällen för korvgrillning. Gemensam middag på

lördagskvällen med prisutdelning av SH-cupen. Kom ihåg att boka middagen! Aktiviteter för stora och små hela
helgen. Info: Susanne Simonsson 0731-831212 Föredrag av våra domare i anslutning till middagen.

VARMT VÄLKOMNA!

Huvudsponsor
Huvudsponsor
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Medlemsprofilen möter

Elisabeth Lönnberg – engagerad och omtänksam hundmänniska
”Hon är en väldigt glad, trevlig och positiv person som inspirerar och engagerar
folk”, så beskrev Birgitta Sandin profilen hon valde ut till detta nummer och
syftade på Elisabeth Lönnberg, vice ordförande i Övre Norras styrelse. Polarhunden kontaktade därför Elisabeth som nu berättar mer om vem hon är och vad
hundarna betyder för henne, vi får veta mer om minnen från härliga fjälläventyr
och om hennes tankar kring framtiden!
43-åriga egenföretagaren Elisabeth Lönnberg bor tillsammans med sambon Dennis
i norrländska Piteå, en plats där hon bott i
hela sitt liv. Hon köpte sin första polarhund
2001 i form av en samojed, nu nio år senare
består hundskaran istället av fyra siberian
huskies och sambons jakthund. Elisabeth som
inte tidigare varit så mycket hundmänniska
hittade sin ras i siberian huskyn och blev helt
såld. Hon är stormförtjust i sina polarhundar
och ställer sig gärna bakom släden och tar
en tur med sina fyrbenta vänner!
Elisabeth Lönnbergs hundäventyr började
2001 då hon fick veta att det fanns en samojedhane för omplacering. Hon skulle bara åka
dit och titta på honom, men när Teddy som
hanen hette, direkt gick fram och la sitt huvud
i Elisabeths knä, var det kört.
– Det gick inte att motstå så det var bara att
plocka hem honom direkt! Tyvärr hade han
suttit i löplina i tre år innan och behövde
arbetas mycket med. Så han fick gå alla
brukskurser man kan tänka sig, och till slut
fick jag också ordning på honom. Men han
var även ganska sjuk och jag fick ta bort
honom senare, berättar hon.
Sedan skaffade sig Elisabeth en ny sambo
som hade jakthundar och då kom också hennes längtan efter att ha en ny samojed. Så blev
det också och då ett av kullsyskonen till denna

hamnade i samma stad med en ägare som
körde drag, blev även Elisabeth introducerad
till dragvärlden och hon fastnade för sporten.
– Känslan när man får vara ute med hundarna
på spåret är helt otroligt, det är så man kan
bli religiös!
Du gick senare över på siberian huskies,
hur kommer det sig?
– Jag gick med i Polarhundklubben och fick
kontakt med Birgitta Sandin. Jag var hos
henne mycket, fick jättebra hjälp och tips, jag
fick även låna ett spann med siberian huskies
av henne att köra. Jag gillade denna typ av
hund, det var skillnad mot samojederna och
jag kände att det var rätt ras för mig. Sedan

Elisabeth började först köra drag med samojeder.
Foto: Privat
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Ska Elisabeth beskriva sig själv som person
blir svaret engagerad, glad och snäll. Hon
ser sig även som impulsiv, pratar ofta innan
hon tänker och allting ska gärna gå fort, och
hon hoppas att hon även uppfattas som en
omtänksam tjej av andra.

Elisabeth på tävling med sina siberian huskies.
Foto: Privat

fick jag chansen att köpa en av Birgittas ledartikar förra året, och slog till! Sedan blev
det ytterligare en tik till och så två hanar…
Vad är det som är så bra med denna ras?
– Deras arbetslugn och stora personligheter!
De är lättlärda, busiga, påhittiga och mysiga,
man får skratta när man är med dem och de
glädjer än då man är ledsen. De får en att må
bra, man blir lugn av att umgås med dem!
Av en slump följde Elisabeth även med på en
utställning för fyra år sedan där hon råkade
hamna på Övre Norras styrelsemöte efteråt,
där hon också blev invald i styrelsen. Som
gröngöling själv inom klubben ville hon
arbeta för andra nybörjare.
– Jag tycker det är viktigt att få igång aktiviteter och locka fram såna som kanske bara
har en hund och inte känner så många likasinnade. Det är bra att få träffas, prata och få
hjälp av andra att komma igång. Övre Norra
är ett väldigt stort och utspritt distrikt där det
är ganska svårt att få med folk på aktiviteter,
men jag gör vad jag kan.
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Vad är ditt bästa minne med hundarna?
– Det var då jag fick följa med Birgitta Sandin
upp på tur i Arjeplogs fjäll, en helt fantastisk
upplevelse! Strålande solsken, blå himmel,
hundarna var helt underbara och man fick
verkligen se vilken otrolig arbetsglädje och
livsglädje de har. Vi var borta i tre dagar och
låg ute och tältade, det var helt underbart.
Det här var innan jag själv började med siberian huskies och jag fick låna ett 6-spann
av Birgitta. Jag minns att jag tänkte att ”det
är detta man ska hålla på med”, och sedan
var jag helt fast!
Att planera sin fritid väl för att få tid med
hundkörningen är något som Elisabeth är
van med då hon är egenföretagare och jobbar
väldigt mycket. Tillsammans med sin mor
bedriver hon en butik i Piteå som säljer damkläder, ett arbete som medför att hon jobbar
långa dagar, sex dagar i veckan.
– Det är ett familjeföretag som funnits i 30
år. Det är ett jätteroligt och personligt jobb
då man får lära känna många som bor i stan.
Hundarna brukar jag försöka köra innan jobbet då man kommer hem rätt sent, januari
och februari är också en lite lugnare period
i butiken, som passar bra för dragsäsongen.
Men visst är det lite svårt ibland om man vill
sticka iväg på en tävling eller så, man kan ju
inte bara ta ledigt hur som helst!
Du har ju inte haft hundarna så länge, har
du hunnit tävla någonting?
– Jag hann faktiskt tävla med ett samojedspann först, men mina huskies var första
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gången i Gafsele i år. Jag har aldrig varit
någon sportig människa som har rört på mig
mycket, det var en väldigt backig bana och
jag höll på och dö kändes det som! Det var
25 minus ute och jag klädde ju på mig för
det, tänkte inte på att man kanske skulle ha
lite lättare kläder på sig…
Ute i spåret kom det dessutom en vältränad
person och körde om Elisabeth, han sprang
själv bakom släden, det sa bara svisch och sen
var han borta! Så nu har hon börjat springa
själv för att få bättre kondition. Men tävlingen är hon jättenöjd med och hon slutade
på andra plats.
– Jag körde ju sprint bara för att få prova på
men mina hundar är ju inga sprintmodeller
egentligen. Jag hoppas kunna låna in hundar
och gå upp på medeldistans längre fram.
Om Elisabeth ska ge råd till andra som har
med våra hundar att göra, blir tipset det hon
själv som nybörjare gör just nu, nämligen
lyssna och lär från de som kan och har erfarenhet!
– Jag tycker också det är viktigt att lära sig
hunden, se hur den mår och få till ett samspel.
Ibland ser man inte och då måste man träna
upp det. Lär dig att lita på hunden också, den
klarar oftast mer än vad man tror.
Då har vi kommit fram till Birgitta Sandins personliga fråga till dig. Har du några
mål för framtiden, personligt eller inom
klubben?
– Personligt vill jag ta mig ut och tävla mer!
Dels så är det kul att träffa folk och så vill
man se att man klarar av det. Mitt mål är att
gå upp på medeldistans med drömmen att få
köra Polardistans någon gång! Det ligger nog
många år bort då jag aldrig varit någon naturmänniska, det handlar nog mest om att jag
ska klara av det, för hundarna fixar det säkert.
– Inom klubben vill jag fortsätta få folk att

På härlig tur med hundarna.

Foto: Privat

komma på våra träffar så de kan se vilka fantastiska hundar vi har, gjorda för att springa!
Jag vill få klubben mera levande och jag
hoppas att folk hör av sig och vill hitta på
saker. Jag vill även fortsätta arrangera Utterträskdraget, jag tycker inte att man ska
behöva åka 85 mil enkel resa för att tävla!
Så avslutningsvis, vem vill du att vi ska
intervjua nästa gång och vad är din personliga fråga till denna?
– Ninni Hjortvall som har alaskan malamutes
har hjälpt mig väldigt mycket då jag haft
frågor om olika projekt jag tagit på mig i
klubben. Vi träffades på en arbetshelg och
pratade en del, och jag kände direkt att det
här är en tjej som har koll på läget! Men jag
känner henne inte så bra och skulle vilja
veta mera om henne. Min fråga till henne
blir samma som jag fick, vad har du får mål
för framtiden?
Av Josefin Andersson
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ALASKAN MALAMUTE

Planerad parning i vår/sommar-10
e: Breda Blickens Atle u: Oumiak´s Betty Boop. Båda öga u.a. Båda utställda,
Atle med bl.a. CERT/BIM på SPHK och
flertalet cert i sve/no/fi. Båda dragmeriterade/REK i Finland samt Betty Boop
har genomförd PHP3 i Sverige.
Maila för mer info: agge1971@hotmail.
com eller gå in på min hemsida, (ej helt
färdig). www.kennel-lapicum.webs.com

Kennel Mackinaw väntar valpar i mitten
av juli efter Kalamals Dancing to The
Rythm ”Dancer” och Mackinaw Belle
Star ”Smilla”.
De är friröntgade i höft- och armbågsleder (grad A, ED0), ögonlysta u.a.,
sunda och med milt temperament. Båda
hundarna har tagit Cert och BIR på utställning och är utmärkta draghundar.
Dancer är en direktimport från USA,
samägs med kennel Mihakias och kommer från helt unika blodslinjer. Se Dancers bakgrund på http://www.uyak.com/
index.html
Louis & Evy Liljedahl, tel. 0951-230 40,
mail@louis-liljedahl.se;
www.mackinaw.se

Valpar födda i april efter Nuch S(Polar)
CH S59999/2005 Nordvikens Skiffer
och Heidiburghs Elza S50904/2005. 0%
inavelsgrad. Sattolas Kennel
Anita Mortensson och Kjell Zackrisson.
Tel:013-611 01

SAMOJED
Kennel Polartassen
Samojedvalpar väntas ca.6 juni 2010
Leverans 8v. är i början av augusti
u. PDP SE(POLAR)CH Polarullens IrmaBruin S 38782/2004. HD:A Ögon:UA
e . S a m p o l i l l Ya m a s h a C h i m o S
65961/2008 HD:B Ögon:UA
Både Irma och Chimo har enormt fint
temperament. Goa,glada,sociala och
duktiga framför släden. Irma har ett Cert
och Chimo blev BIR Unghund i Furudal
2010
Diana Karlsson, Kassjö 405, 905 93
Umeå Tel: 070-2660966
E-mail polartassen@kassjo.se
hemsida: www.polartassen.se
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Valpar planeras mellan Tämjantorpets
Famous Grouse (hd/ed A/0, öga UA,
Polarhundtest D) och Nordic Sleddogs
AK Black Harley (hd/ed A/0, öga UA),
beräknad ankomst i början på augusti
om allt går som det ska. Valparna förväntas bli mycket bra arbetande hundar,
med stor motor och hög energi. Titta in
på www.malamute.nu för mer information om valparnas stamtavla, bilder på
föräldrar samt när det blir dags bilder på
valparna. Varmt välkommen att höra av
dig om du är intresserad!
Ulrica Öhman, Tämjantorpets Kennel
Evertsberg, Dalarna
0703 88 99 37
info@malamute.nu
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Teddy och Isa på vårutflykt i Greviebackar på Bjärehalvön.
Foto: Lars Stenman

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com
076-136 22 66
Pertti Lehtiranta och 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
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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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energ

Är hunden laddad?

Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

Jakt-, sport- och arbetande hundar

Foto: Nina Plesner

Uthållighet

Förnyad energi

Effektiv återhämtning

ENERGY 4300 och ENERGY 4800
hjälper dig i arbetet med att höja
hundens uthållighet och dess generella prestationsförmåga. Kosten
är rik på högkoncentrerad och omedelbar energi för att undvika utmattning och matsmältningsbelastning.
Fodret innehåller utvalda proteinråvaror med mycket högt biologiskt värde med en smältbarhet på
95%, samt högt innehåll av fettsyror för effektivt energiutnyttjande.

RECOVERY ökar tillgängligheten och
effektiviteten i den näringsmässiga
återhämtningen. Genom sin unika
sammansättning hjälper Recovery
till att bibehålla en optimal muskelmassa och ger kroppen förnyad
energi efter hårt arbete.

REHYDRATION säkerställer hundens elektrolytbalans. Redan vid 3%
vätskeförlust försämras prestationsförmågan. Det är viktigt att träna
hunden att dricka under och efter
hårt arbete.

Recovery ges som mellanmål under
dagen och efter avslutat arbetspass.

Tack vare Rehydration minskas risken
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

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

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!
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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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Marit Holm
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Se hela vårt program på www.hilleberg.com, där
även vår Tälthandbok kan beställas utan kostnad.
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