
Nr 4  2010



POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
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och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information 
om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet. 
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året. 
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige 
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar att 
bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar.
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vårdatt bevaka och arbeta med frågor som har 
ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 
och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra. Gävle-Dala. Mälardalen, Södra distriktet, och Västra distriktet.

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

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

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

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Johanna Adolfsson Tel: 070-228 09 26
Nedre Norra:  Caroline Hoffman Jönsson  Tel: 0671-201 19
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Kenth Hjelm Tel: 0152-183 85
Södra:  Johan Grönberg Tel: 0481-330 20
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson Tel: 0522-66 32 12

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

Tävlingsekreterare: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Hélène Moubis voxcelestas@yahoo.se
 Åsen 205, 830 70 Hammerdal
 Tel: 0644-103 35
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Iloq och Naquuvoq springer i lössnön. 

               Foto: Tobias Mårtensson
Äntligen har sommarvärmen gett med sig och 
det är svalare kvällar och nätter!

Klubben har haft sin arbetshelg, mer om det 
kan ni läsa om under Ledarskallet och jag 
hoppas att ett protokoll från det kommer ut 
så småningom på hemsidan.

Ninna Hjortvall har gjort iordning en aktuell 
aktivitetslisa som ni kan ha nytta av när ni 
planerar era egna aktiviteter, Polarhunden 
tackar så mycket för det.

Jag skulle vilja be er alla om att skicka in 
lite fler bilder, eller rättare sagt att fler av er 
skulle skicka in bilder. Bilder behövs alltid för 
att fylla ut sidor och för att göra tidningen 
lite trevligare. Nu får jag in en hel del bilder 
men det är tyvärr alltid samma personer som 
skickar in. Jag tackar de självklart för det 
men det vore roligare om fler kunde skicka 
in. Det jag vill att ni tänker på när ni skickar 
in bilder är att INTE förminska de eller ändra 
de på något sätt.

För övrigt säger jag som vanligt: skicka in tips 
och ideer om vad Ni vill ha med i tidningen 
eller ännu bättre, skriv en liten artikel själv. 
Tidningen är till för Er.

Ha nu en underbar höst så ses vi säkert på 
några träffar i vinter.

// Josefin & Mia

Omslagsfoto: Samojedvalpen 
från Sun Master´s Kennel är ett 
riktigt charmtroll då han spanar in 
kameran!

                      Foto:  Josefin Andersson



LEDAR
      SKALLET
Nu är det nära!

Nu ser vi äntligen slutet på eländet. I norra delen av landet har man redan nu, i mitten 
på augusti upplevt de första frostnätterna. Det är löftesrikt. Vi märker alla att kvällarna 
är mörkare och temperaturen faller. Visst är det fortfarande gräsklippning som gäller 
men man ser ljuset (eller mörkret) i tunneln. Många av er har så smått startat med 
höstträningen och jag hoppas att de som inte gjort det börjar närma sig starten. För er 
som funderar på att köra IFSS-VM i Norge är den här säsongen alldeles extra viktig 
och jag önskar er och alla andra lycka till med höstträningen.

Styrelsens arbetshelg
Styrelsen, förstärkt med representanter för distrikten, vår webbmaster, och vår 
medlemssekreterare genomförde ett tvådagarsmöte på Berga Gård i Lysvik i den vackra 
Fryksdalen den 22-23 augusti.  Jag vill rikta ett stort tack till Västra distriktet som 
var våra värdar på ett föredömligt sätt. Som vanligt hade vi en diger dagordning att 
ta oss igenom. Här kommer några av punkterna:

•	 Årsmötet 2011 äger rum i samband med Västras utställning i Simmatorp den 21 
maj

•	 Arbetshelgen hösten 2011 arrangeras av Nedre Norra

•	 Vi kunde konstatera att SPHK’s ekonomi är fortsatt stark, men att vi måste dra åt 
svångremmen då SKK bara kan ändra vår medlemsavgift per årsskifte. Eftersom 
vårt årsmöte har fattat beslut att vi ska redovisa ett nollresultat innebär det bl.a. 
att distrikts- och rasklubbsbidragen sänks med 1000 kronor till varje distrikt och 
rasklubb och att ersättningen till arbetsutskottet halveras.

•	 Vi fattade beslut om utdelning ur aktivitetsfonderna till Västra distriktet och till 
rasklubben för samojedhund.

•	 Vi utsåg Linda Almqvist till ny utställningssekreterare.

•	 Vid WSA’s årsmöte kommer SPHK att representeras av Per Agefeldt

•	 Ninni Hjortvall lämnade en slutredovisning för domarkonferensen och redovisade 
utfallet av den enkät som vi bett domarna att besvara. Vi kan konstatera att 
domarna, precis som vi, upplevde att det var en lyckad konferens. 

•	 Vi fattade beslut om att ansöka om att få arrangera nästa exteriördomarkonferens 
år 2015. Till ansvariga utsågs Ninni Hjortvall och Helene Larsson

•	 Vi tillsatte en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att arrangera 
ett WSA-VM i Sverige.

•	 Vi diskuterade de nya reglerna för resor med hundar inom EU och Jordbruksverkets 
nya regler för träning och tävling med hundar

•	 Ninni Hjortvall redovisade de tävlingar, meriteringstillfällen och utställningar 
som anmälts av distrikt och rasklubbar

•	 Vi tillsatte en arbetsgrupp för avels-/uppfödarkonferens 2011

•	 Polarhundmästerskapet 2011 arrangeras v 5 av Nedre Norra

•	 Polardistans arrangeras av Västra i Särna v 10

•	 Vi konstaterade att 10 av 12 hemsidor inom SPHK följer den överenskomna 
modellen

•	 Vi uppdrog till David Erman att ge förslag på en systemmodernisering av våra 
hemsidor. Förslaget ska redovisas vid nästkommande styrelsemöte

•	 Vi fattade beslut om att ett distrikts årsmöte ska förläggas inom distriktets 
verksamhetsområde

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

Lycka till med höstträningen!
Ha det!

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

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Carmen Kroll/Kiruna, Kristoffer Nyberg/Övertorneå, Camilla Esberg/Kiruna, Elin 
Granberg/Arvidsjaur 

Nedre Norra
Marie Jonsson/Frösön, Sonja Edin/Sollefteå, Aina Vasiljev Cheaproot/Mattmar, 
Marie Eriksson/Hallen, Magnus Kihlström/Sollefteå, Anna Karin Alfredsson/
Sollefteå, Angela Hagman/Kvissleby, Robert Selin/Skorped, Gabriel Olsson/Nälden

GävleDala
Maria Forsberg/Torsåker, Johan Öijermark/Siljansnäs, Christina Liljegren/Mora, 
Markus Lehnberg/Borlänge, Margareta Hillborg Ljung/Gävle, Inge Hillborg/Gävle 

Mälardalen
Johan Halldén/Djurhamn, Leo Kirgios/Skå, Mats Karlsson/Zinkgruvan, Sofia 
Vigström/Ekerö, Jessica Engström/Österbybruk, Barbro Elfving Hallberg/Värmdö, 
Jenny Johansson/Nykvarn, Charlotte Järvistö/Uppl.Väsby, Mattias Törnquist/
Österbybruk, Lennart Hallberg/Värmdö

Västra
Gunilla Kjellstrand/Göteborg, Patrik Ke-chit/Lilla Edet, Jenny Larsson/Mariestad, 
Kira Serner/Hovås, Thomas Nilsson/Torsby

Södra
Sandra Larsson/Helsingborg, Robert Persson/Köpingebro, Diana Andersson/Växjö, 
Mirela Örje/Sösdala, Susanne Nilsson/Köpingebro, Jimmy Gustavsson/Helsingborg, 
Maria Falk/Lund, Roger Örnberg/Svedala, Carl Schön/Växjö, Jessica Åberg/
Trelleborg, Mats Axelsson/Långås, Marie Josefsson/Norrahammar

Utland
Cecilia Fröjd/Norge

Glöm inte att lösa licensen! Den gäller som försäkring även under träning.
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

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.

2011
8-9/1  Snöträff i Nornäs, Alaskan  
 Malamuteklubben
14-16/1  Nya Nordic Open, Nedre  
 Norra
21-22/1  Rasmästerskap Nederhögen,  
 Grönlandshundklubben
29/1  Bulidsrace, Uddevalla, Västra
5-6/2  Polarhundmästerskap, Åsarna  
 alt. Strömsund, Nedre Norra
 Nedre Norra kör sitt KM i
 samband med Polarhund-
 mästerskapet
6-13/2   ”NYA” Malamuteveckan,  
 Fjällhornet (Ljungdalen)
9-10/2  Ev. D-test för Alaskan  
 malamute i samband med  
 malamuteveckan, Ljungdalen
12/2  Utställning Ljungdalen,  
 Alaskan Malamuteklubben
12-13/2  Nordiska mästerskapen för 
 samojed, Furudal, 
 Samojedhundklubben
12-13/2  Kiruna Open

15-16/2  B-test för samojed, Furudal, 
 Samojedhundklubben
19-20/2  SHAM-draget, Nornäs, 
 AM- & SH-klubben, 
 RASMÄSTERSKAP (KM) för 
 SH och AM
25-27/2  SM, SDSF
5-6/3  KM Ryssjön, Gävle-Dala
7-12/3  Polardistans, Särna, Västra
17-20/3  VM, Hamar
19-20/3  Fäbodraget, Koppången, 
 Gävle-Dala
24/3  Start Amundsenrace
24-27/3  VM, Hollmenkollen
31/3-2/4  Beaver Trap Trail, 
 Nedre Norra
23/4  Uställning Vaggeryd, Södra
14/5  Utställning Hammerdal, 
 Nedre Norra
21/5  SPHKs årsmöte och utställ-
 ning i Simmatorp, Västra
28/5  Utställning Bjursås, 
 Gävle-Dala
2/6  Utställning, Mälardalen

Hej! Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, så skicka era kommande 
arrangemang till: ninni_hjortvall@hotmail.com, så att arrangemangen kommer med.

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender

2010
2/10  Björnrundan, Nornäs,   
 Alaskan Malamuteklubben
10/10  Mördarbacks-draget, Falun,  
 Gävle-Dala
16-17/10  Barmarks-SM, Mora, SDSF
5-7/11  Malamutespecialen, Furudal,  
 Alaskan Malamuteklubben

6-7/11  Kosta Off-Snow, Nybro,  
 Södra
27-28/11  Skånedraget , Södra
18-19/12  Kiruna SHK, öppna Km
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Ungdomssidan

Ungdomssektionen
Caroline Hoffman Jönsson

0671-201 19, 070-547 75 39
carolinehoffmanjonsson@telia.com

Över Norra
Johanna Adolfson 

070-228 09 26
jojsan@telia.com

Nedre Norra 
Kristina Widborg Ahlstrand

0709-634 795
0671-200 16

kristinawidborgahlstrand@yahoo.se
Emelie Henriksson

073-038 83 21
0942-211 00

emelie@tjalbergetskennel.se

Gävle Dala 
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

Läger för ungdomar i Gävle Dala och 
Nedre Norra

Nu står hösten för dörren, löven har färgats gula och 
snart står alla träd i sin fulla prakt. Alla årstider har 
något speciellt att erbjuda och för oss draghundsä-
gare så är det start på träningen av våra hundar. Efter 
sommarledigheten har vi förhoppningsvis vilat ut och 
vi har kommit igång med våra vanliga liv igen och 
med lite mera energi.
RIKLÄGRET, upplaga 2010 arrangerades i Kiruna 
och det var inte lika många från polarhundsvärlden 
som föregående år, men några valde att delta och de 
hade väldigt trevligt med vandringar i Abisko, intres-
santa föreläsare och mycket träning. I vårt avlånga 
land har Joakim Sjöblom, Gävle Dala, ordnat ett lä-
ger för ungdomar den 8 – 10 oktober i Falun där man 
avslutar med en tävling på söndagen den 10 oktober. 
Passa på att ta chansen och åk och träffa Era gelikar. 
Gå in och titta på Gävle Dalas hemsida och läs mer 
om arrangemanget. Joakim hälsar ER alla välkomna! 
 
Vinterläger på Tåsjöberget är ett annat arrangemang 
som Nedre Norra kommer att anordna vecka 1 2011. 
Här ges möjligheter att träna både skidåkning och 

Rikslägret 2010 i Kiruna, tagen från Svenska draghundsport-
förbundets hemsida

släde med sina egna hundar eller med lånade hundar. Kristina Widborg Ahlstrand 
och Tina Jönsson vill hälsa ER mycket varmt välkomna till ett läger som firar 11 år.  
 
Passa på och ta del av våra erbjudna aktiviteter och är det något Ni saknar  
eller har några nya idéer så är Ni mycket välkomna att höra av Er. 

Ha en bra höst och kör så det ryker med Era hundar!
Caroline

Vildmannens Draglinor och tillbehör

F:a Bosse Lindström
Holm 14 Idenor

824 91 Hudiksvall
Tel/Fax: 0650-56 10 88 
Mobil: 070-653 71 80

http://www.vildmannensdrag.com

www.hundkoket.se
www.polarisindustries.com

Hundkörning • Utrustning 
Tillverkning • Skärslipning

Riksläger 2010 i Kiruna, tagen 
från Svenska draghundsportför-
bundets hemsida
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13-åriga Ida Andersson bor i Puoltsa, två 
mil utanför Kiruna där de bott i två år 
nu. Familjen består av mamma Liselott, 
pappa Robert och storasyster Madelene, 
som studerar på annan ort och är hemma 
ibland på helger och lov. 
Bland familjens hundar finns fem siberian 
huskies, en engelsk setter, samt Madelens 
eurasier som också bor hemma ibland. Ida 
som har börjat årskurs sju nu till hösten 
beskriver sig själv som en snäll aktiv och 
rolig tjej!

Idas familj har alltid haft ett intresse för 
hundar men Ida själv fick upp ögonen 
för just slädhundar först för tre år sedan. 
Då fick hon höra att slädhundsklubben 
i Kiruna hade ungdomsverksamhet, hon 
gick dit på en informationsträff och sedan 
var hon såld. 
– Ja jag blev riktigt intresserad då och vi 
bestämde oss för att köpa en draghund. 
De flesta där hade vorster men eftersom 
vi själva har haft alaskan husky ett tag 
förut så ville vi hellre ha en liknande ras.  
Vi har kompisar som har siberian husky 
och jag tyckte att den rasen passade bra då 
vi även ville ställa ut och därför behövde 
köpa en renrasig hund. Jag gillar siberian 
huskyn, de har en härlig personlighet, är 
harmoniska och har ett vackert utseende, 
förklarar Ida. 

Vill ha mer konkurrens
Ida tar stort ansvar för hundarna hemma 
till vardags, hon matar och mockar hos 
dem varje dag, men är hon sjuk eller har 
läxor så hjälper mamma och pappa till.  
Det är oftast Ida som tränar hundarna, 
men nu på höstträningen så måste någon 
av föräldrarna köra henne och hundarna 
till en grusväg som är någon kilometer 
bort. 
– Fast på vintern när jag kör släde kan 
jag starta direkt från gården! Ibland så 
följer mamma eller pappa med på skotern 
bakom, fortsätter Ida.
Trots att Ida bara har haft slädhundar i tre 
år, har hon redan hunnit med lika många 
säsonger på tävlingsspåren. Första året 
blev det bara tävlingar i Kirunatrakten, 
men de två senaste säsongerna har hon 
bland annat varit med på tävlingar som 
Nordic Open i Åsarna, Öppna SM och 
liknande. Klasserna har varit 2-spann och 
3-spann sprint.
– Jag är nöjd över tidigare säsonger men 
hoppas på ännu bättre resultat till nästa 
säsong. Jag tycker bara att det är trist att 
det är så få ungdomar som tävlar, många 
gånger har jag varit ensam startande i 
min klass.

Vad är det som är så roligt med att tävla?
– Att man får se sina hundar springa! Man 

I förra ungdomsprofilen valde Maja Antoniusson ut vem intervjufrågan skulle 
hamna hos denna gång, och svaret blev den norrländska siberian husky tjejen Ida 
Andersson, som tävlat i Majas klass ett par gånger. Ida fick sin första slädhund 
för bara tre år sedan men har trots det redan hunnit med att tävla under lika 
många säsonger. I Polarhunden berättar hon nu mer om sitt liv med hundarna, 
och delar med sig av både fina och läskiga hundäventyr!

Ungdomsprofilen presenterar

Ida Andersson – aktiv och rolig hundtjej

blir så stolt över dem och det är kul att 
få samarbeta tillsammans med hundarna. 
Sedan är det alltid roligt att få resa bort 
också, säger Ida med ett skratt. 

Har du någon favorithund?
– Inte kan jag välja mellan mina älsklingar, 
alla betyder lika mycket. Fast sen är de 
bra på olika saker. Jag försöker också att 
ha med dem på så mycket som möjligt 
och sen brukar de få turas om att värma 
min säng!

Både fina och läskiga minnen
Under åren som gått med hundarna har 
Ida hunnit samla på ett gäng sköna min-
nen från deras äventyr ihop. I våras körde 
hon bland annat en längre slädtur med 
hundarna och familjen till en sjö där de 
stannade hela dagen.
– Det var jättehärligt, solen sken och hun-
darna var så harmoniska. Vi åkte skoter 
och pimplade på isen men fick tyvärr ingen 
fisk, men vi hade mat med oss hemifrån så 
det gjorde ingenting. Det var en härlig dag!
Även en del läskiga händelser har inträffat 
för Ida och hundarna. Bland annat i våras 
på en tävling innan målgång så blev det ett 
trassel med ett annat större spann. 
– Mina hundar gick på ena sidan av spåret 
och släden var på andra sidan då ett stort 
spann kom ifatt oss. Mina hundar trass-
lade då in sig i hennes linor och vi körde 
så in i mål, där det löste sig som tur var. En 
av hennes hundar hade fastnat med benet 
i linan, så det hade kunnat gå riktigt illa! 
Men hon var inte arg utan kom fram och 
kramade om mig och frågade om allt hade 
gått bra. Så det gick bra tillslut men blev 
lite pinsamt och småläskigt!

Så har vi kommit fram till Maja Anto-
niussons personliga fråga till dig. Ni har 

Ida Andersson på långtur med hundarna.

Foto: Liselott Andersson

ju mött varandra några gånger i samma 
klass, och hon undrar om du kommer fort-
sätta tävla så ni får möta varandra igen?
– Jodå vi ses till vintern. Så klart jag kom-
mer fortsätta att tävla!

Då Ida är lite osäker på vem hon ska 
skicka intervjufrågan vidare till, kommer 
vi tillsammans fram till att en aktiv tjej 
som både tävlar, åker på läger och som 
nu också om vi inte minns alldeles fel, har 
blivit uttagen till utvecklingslandslaget, 
borde få chansen att synas i Polarhunden. 
– Dalia Ramström är en jätte engagerad 
och duktig hundtjej, min fråga till henne 
blir därför hur hon vill satsa på hundarna 
i framtiden, avslutar Ida Andersson. 

Av Josefin Andersson
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Sensommaren lider mot sitt slut och för de flesta 
innebär det att vi igen kan komma igång med trä-
ning och åter träning för våra hundar, inte minst 
med tanke på kommande barmarkstävlingar; bland 
andra Kosta Off-Snow i Svartbäcksmåla, Skåned-
raget 27, 28 november i Höör. Mer information 
kommer på södras hemsida, samt barmarks-SM. 
Sommaren har förflutit utan några gemensamma 
aktiviteter för distriktet och tyvärr har inte heller 
septembers tilltänkta ungdomsträff kunnat genom-
föras på grund av personliga skäl. Ställer igen frå-

gan om det finns någon som är intresserad av rollen som ungdomsansvarig i klubben? 

Nu till helgen, 2-3 oktober kommer Södras Polarhundsträff att gå av stapeln. Den 
kommer att äga rum på Helgesbo naturbruksgymnasium i Ålem. Mer information 
finns på www.sodraspolartraff.se. Vi hoppas på att få se många polarhundsentusiaster, 
gamla som nya! 

Planeringen inför Kosta Off-Snow är i skrivande stund i full gång, och när det här 
publiceras är det bara en dryg månad kvar till SPHK Södras största draghändelse. 
Datumet är som vanligt satt till Allhelgonahelgen, det vill säga 6-7:e november. Om 
ni inte redan bokat in det i kalendern, så är det bara att göra det. Mer information 
kommer att finnas på distriktets hemsida. 

Om ni är intresserade av att vara funktionär på något av arrangemangen, är det bara 
att kontakta någon i styrelsen, så ordnar vi det. Att vara funktionär är ett ypperligt 
sätt att lära känna folk och få lite mer insyn i hur det här med tävlingar och andra 
arrangemang fungerar bakom kulisserna. Det är ofta långa dagar, men de icke-
materiella belöningarna är ofta större än man tror. Plus att det är många skratt, glada 
människor och fina hundar. 

Vi hoppas att få se många av er på höstens aktiviteter.              SPHK Södras styrelse 

Siberian huskyn Small Detail´s Snowman    

Foto/ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, SakajärviOrdförande 
Torbjörn Antonsson, 0455-190 17 

torbjorn-antonsson@annemonenshuskys.se

Sekreterare
David Erman, 0455-140 78 

david@erman.nu 

Kassör
Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20 

Ungdomsansvarig
Vakant

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

Samojedvalpen Akilina, 13 veckor som vilar ut på en tångruska vid havet på Amundön i Göteborgs 
skärgård.                                                                                                           Foto: Anna Palmblad
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http://www.sphkvastra.se

Alaskan malamuterna Nakuuvoq, Douglas och Igor.
 Foto: Tobias Mårtensson

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

Hej alla glada medlemmar i västra och väl-
komna till en ny höst och vintersäsong

 Jag är i alla fall glad att värmen börjar släppa greppet 
om oss och vi kan få göra det vi är ämnade att göra, 
umgås och träna med våra hundar. Vi har en hemsida 
som är till för medlemmarna att använda och fylla 
efter bästa förmåga. Skicka in bilder och berättelser 
om hundvardagen till vår webmaster Malin. Tipsa 
gärna om aktiviteter i vårt eller andra distrikt så kan 
vi länka dit. Vi finns även på Facebook (SPHK Väs-
tra) där det kan gå lite snabbare att få ut information 
eller fråga andra medlemmar om träffar osv. 

Förhoppningsvis har vi genomfört utställningen i 
Simmatorp med den äran. Tackar i förväg alla som 
jobbat med utställningen. Nästan 120 hundar är 
anmälda när detta skrivs. Bulids-draget i januari 
är en kommande höjdpunkt i västra där man kan 
träna eller meritera sina hundar och sig själv.  

Har med glädje sett att Malamuteklubben har ordnat 
dragträffar och andra aktiviteter i västras distrikt. 
Fyra stycken är inplanerade i höst. Och det bästa 
av allt, det är inte bara för malamuter. Tack för det. 

Det planeras även dragträffar för fullt i Ulricehamn-
strakten i västras regi. Datum kommer på hemsida 
och FB så snart tidpunkt bestämts. Grönakortet-

kursen har snabbt blivit fulltecknad och eventuellt kommer en till senare i höst. Håll 
ögonen öppna för en knep och knop-träff med inriktning på draglinor i höst.

En eloge till alla engagerade medlemmar i Västra (andra disrikt och klubbar också 
såklart). Det gör styrelsearbetet mycket roligare. På arbetshelgen för styrelsen i okto-
ber lägger vi upp verksamhetsplanen för 2011. Har ni förslag och synpunkter på vad 
föreningen skall syssla med under kommande år så hör av er innan dess

Hoppas vi syns i spåren i höst
Polarfarare Palmblad

Eastern Hill Miagorpok Atka går sin första tävlingslydnadstävling, dock bara en träningstävling.                                                                  
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Ordförande
Kristina Widborg Ahlstrand
0671-200 16, 0709-634 795

kristinawidborgahlstrand@yahoo.se  

Sekreterare
Caroline Hoffman Jönsson

0671-201 19, 070-547 75 39
carolinehoffmanjonsson@telia.com

Ledamot
Pernilla Persson

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

Ledamot
Ola Olofsson

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

Ledamot
Benjamin Schaap

070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com 

Suppleant
Ulrika Karlsson

0647-311 51, 070-229 30 49 

Suppleant
Bengt-Åke Sjölund

bengtake.sjolund@swipnet.se

www.sphk.se/nedrenorra

Hej
En ny säsong har nu startat, glöm inte att lösa ny 
licens. Tänk på att försäkringen även gäller under 
träning, licensen är giltig från den dag den inbetalats. 

I Nedre Norras kalendarium kommer det att stå 
ungdomsläger vecka 1, Nya Nordic Open 14-16/1 
i Åsarna, Bevear Trap Trail i mars och KM sist på 
säsongen. I dagsläget är inte alla datum bestämda, 
så snart vi vet står det på hemsidan.

Nedre Norra kommer att ha sitt årsmöte i samband 
med Nya Nordic Open i Åsarna den 15 januari. 
Boka in denna helg!

Är du intresserad av att hjälpa till inom någon sektor 
– tävling, utställning, utbildning, ungdomsverksam-
het och media/information, ringer du den i styrelsen 
som har hand om den sektorn. Telefonnummer finns 
på hemsidan. 

Har Du något intressant som du vill delge andra i 
bild och text, mailar du någon i styrelsen.

Vi hoppas att vi kommer att ses på tävlingarna och 
träffarna. Vi saknar många i spåren och hoppas att 
vi syns på nytt. Håll utkik på hemsidan.

Vi hörs och ses framöver!
Styrelsen /Kristina 

Alaskan malamuten rail Traces of Black Magic ”Iluaq” badar 
i leran. Foto: Frida Björcman

Nya Nordic Open i Åsarna

2011 01 14-16

SPHK Nedre Norra inbjuder till draghundstävling, med grupp A, 
B och C i samtliga klasser, slädhunds- och nordisk stil, i Åsarna. 

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

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

Anmälningsavgift 700:-  i samtliga klasser utom för OY och ev. ungdomsklasser 
som tävlar utan anm.avgift.

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

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

Anmälningsavgift 700:-  i samtliga klasser utom för OY och ev ungdomsklasser 
som tävlar utan anm.avgift.

Sista anmälnings- och betalningsdag 2011 01 09. Insättes på pg 69074-3, adressat 
SPHK Nedre Norra. Inga efteranmälningar emottages.
Har betalning ej inkommit till 110109 kommer ni ej att finnas med på startlistan, 
trots anmälan.

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

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Jan Nordlöf  070 584 24 41 eller 
jan.nordlof@gmail.com      

16   Polarhunden 3/2010 Polarhunden 3/2010   17



 

. 
Välkommen till  
Draghundsläger 2011 

 för ungdomar 7-20 år, ungdom under 12 år 
med medföljande vuxen 

~ för elfte året i rad ~ 

Vecka 1, januari 2011  
Samling klockan 15.00 dag 1 och avslutning ca 15.00 sista dagen. 
Helpension ingår. Exakt datum är ännu ej fastställt med anges på  
hemsidan senast den 15 november 2010. 

Vi kommer att hålla till på Tåsjöberget i norra 
Ångermanland 
 

Anmälan sker senast den 15 december till Kristina Widborg Ahlstrand kristinawidborgahlstrand@yahoo.se  
 
Uppge i anmälan namn, adress, telefonnummer, personnummer, hur länge du har hållit på med draghund samt 
om ni åker mest med skidor eller släde.  
 
Anmälningsavgift: 500 kr för den som är medlem i SPHK och 800 kr för icke medlemmar. Anmälningsavgiften 
betalas in på Nedre Norras plusgiro 6 90 74 – 3, senast 15 december. 

 
VÄLKOMNA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor kontakta Tina eller Kristina: 
 
Tina_jonsson89@hotmail.com   kristinawidborgahlstrand@yahoo.se 
072 - 200 50 22 
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Tina_jonsson89@hotmail.com   kristinawidborgahlstrand@yahoo.se 
072 - 200 50 22 

Kallelse till årsmöte för  
SPHK Nedre Norra 2011

Styrelsen för SPHK Nedre Norra kallar härmed till ordinarie 
årsmöte.

Plats: Åsarna, Skicenter
Tid: lördag den 15 januari c:a kl. 17.00.

Mer information och handlingar anslås på hemsidan senast den 
13 december 2010.  

Välkomna

Bus på gång, Mackinaws Reaching for the Sky, 6 veckor.                                                                                                           
Foto: Louis Liljedahl
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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 
Mats Gelotte, 0247-332 41 

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

www.sphk.se/gavledala

Alaskan malamuten Harley tillsammans med sin grönlands-
hundkompis.

Foto: Malin Aspaas

Hej alla medlemmar!

Nu börjar höstträningen inför tävlingssäsongen 
att närma sig. Skolorna startar och allt börjar så 
sakteliga röra sig i vardagens lunk efter en lång och 
härlig sommarledighet. Ja, inte hann jag allt som 
jag trott jag skulle hinna under semestern. Men 
förhoppningsvis finns det fortfarande några fina 
höstdagar att fixa den där rödfärgsstrykningen som 
jag inte hann på den nya hundgården, slyröjningen i 
gamla fårhagen samt allt övrigt smått och gott (den 
som spar hon har....)

GävleDala planerar en mängd aktiviteter under 
hösten, både träffar och tävlingar. Missa inte 
Ungdomsträffen/StångtjärnsDraget i Falun den 
8-10.e oktober eller vagsrace i Åhlheden 24:e 
oktober. Mer info om alla aktiviteter hittar du på 
GävleDalas hemsida. Vi planerar också för fullt inför 
vinterns tävlingar, ett KM är inplanerat i Ryssjön 
norr om Falun samt klassikern Fäboddraget i slutet 
av mars. Vi återkommer till dessa med inbjudningar 
i nästa nummer av Polarhunden. 

Ha en bra höst/Cecilia            

Välkomna till 
ungdomsläger i Falun

Massor av roliga aktiviteter och 
intressanta föreläsare. 

För mer info 
gå in på Gävle Dalas hemsida 

eller ring 
Joakim Sjöblom 073-821 80 33. 

Inbjudan till StångtjärnsDraget Söndag 10:e oktober

Det är en barmarkstävling för alla både nybörjare och med erfarna tävlingskörare.

Plats: Stångtjärn utanför Falun

Banor: Linlöpning 2 km, lätt kuperad, cykel/hjulfordon, 6 km, kuperad  

Tävlingsledare: Cecilia Lönnberg Info: 072-2131327

Banansvarig: Roland Stigestad   070-5382273

Klasser: Linlöpningsklasser 1 hund (grönt kort och licens krävs ej) ex. CM, CW, 
CR  m.m.

Rookieklass (nybörjare) arrangören kräver endast licens inbetald till Folksam ex 
BM, 1R, 2R, 4R

Cykelklasser  1 hund   BM, BW, BWJ  m.m.

Hjulfordon  ex. 1R, 2R, 4R

Anmälningsavgift: 150 kr till och med 2/10 betalas in på SPHK GD pg 932427-8     

Efteranmälning är möjlig fram till tävlingsdagen men då tillkommer 100 kr på 
den ordinarie startavgiften, betalas på plats.

Anmälning: Anmäl dig helst via SDSF’s webanmälan till tävling, eller direkt till 
tävlingsledaren Cecilia Lönnberg cecilia.lonnberg@leksand.se 072-21 31 327                        

Välkomna!

Välkommen på höstträff i 
Åhlheden i Insjön

Samling kl 11 söndag den 24:e oktober 
(skyltat från RV70 Trollkrogen).

Vi pratar hund, grillar korv och 
kör en mysig bana på ca. 2 km i 
skogen. Det finns också möjlighet till 
svampplockning, vet en medlem som 
gick in i skogen och kom tillbaka med 
en kasse trattkantareller förra året.

Info: 
Lasse Gustavsson  tel  0247-70002

20   Polarhunden 3/2010 Polarhunden 3/2010   21



Har du haft licens tidigare räcker det med att skriva FID-nr samt för- och efternamn. 
Har du ej haft licens tidigare vill man ha även personnr, adress telefon samt email. 
Meddela även om du har grönt kortet. (Grönt kort + Licens är ett måste om man ger 
sig ut på tävlingsbanorna)

Vi hoppas att få se många av er på både träffar och tävlingar denna säsong!

Väl mött och ta hand om varandra!!
Johanna

Hejsan

Så har hösten kommit, första nattfrosten har även 
den nyligen passerat. Många har börjat träna hun-
darna igen efter sommarlovet och så även jag, känns 
skönt att komma igång. Planering inför höst och 
vinter är i full gång också. 

Då vi strävar efter att kunna erbjuda våra medlem-
mar aktiviteter/kurser och tävlingar, är vi glada 
över att vårt samarbeta med Kiruna Slädhundklubb 
fungerar så bra. I Kiruna har vi nu två tävlingar att se 
fram emot. Klubben kommer att ansöka om att få en 
av dessa (Kiruna Open) som meriterande för siberian 
husky. Givetvis kommer vi ha meriteringstillfälle 
även för de tre andra raserna. Önskemål om Gröna 
kortet-kurs finns och i Kiruna kommer en att hållas i 
KSHK´s regi. ÖN´s medlemmar är hjärtligt välkomna 
på denna. Även en nybörjarkurs i slädhundskörning 
för barn/ungdomar är under planering i Kiruna. 
Intresserad av någon av dessa aktiviteter hör av er 
till Johanna. Även i södra delen av vårt distrikt är 
planering av dragträffar i full gång.

Det är även hög tid att betala in för licenserna. Du vet 
väl om att det innebär även att du är försäkrad även 
vid träning, så vill man ha ett bra försäkringsskydd 
när man tränar kan man lösa licens.
Detta sker genom att betala in 100:- till distriktet, 
och sedan meddela kassören, Ulla att du gjort det. 

Ordförande 
Mikael Sandin 

sandin@nymanen.com

Vice ordförande 
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

www.sphk.se/ovrenorra

Siberian huskyn Small Detail´s Iceman    

Foto/ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi

Kirsten Snyder med sin hund Kellerak.                                                                                                           
Foto: Evy Liljedahl
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Ofta så får man höra att ett andra pris på utställning inte är “värt något”, det är de 
röda eller rosa banden som gäller. Det är inte alltid så. Det blåa bandet ska betyda god  
typ, hunden är och ser ut som den ras den representerar. Ett andrapris är också den 
utställningsmerit som behövs för att hunden ska få ut sitt polarchampionat. För sibe-
rian husky så är det tre förstapris på Polarhundprov 3, utan krav på distansfördelning, 
som behövs för SE(polar)Ch-titeln. 

Min hund Lill-Grisen fick en tuff start i livet. Han blev sjuk som liten valp och har 
aldrig vuxit ikapp. Men det är få hundar som har en “dragskalle” som han. Kanske 
en av de bästa jag kommer få uppleva? Trots sin storlek har han alltid varit en av de 
allra bästa hundarna i spannet om än att han fått kämpa mer. Redan från späd ålder 
var Grisen speciell, han fick ett smeknamn (som sedan blev hans namn) enkom för att 
han var så vit och rosa! Han är välvinklad och har en mycket polar karaktär. 

Sina 1pris på polarhundprov3 tog han snabbt men så var det där med utställning. 
Grisen hade aldrig gått i koppel, han går alltid lös eller i sele. Ordnade med handler 
och anmälde honom samma vår som han tog sitt sista 1pris. Han skötte sig till min 
stora förvåning utmärkt i ringen, Kenneth gjorde ett suveränt jobb. Men då alla andra 
i bruksklassringen var 59cm+ hundar så fick Grisen ett 3pris p.g.a. storleken. Hmm… 
Han är för övrigt klart över nedre gräns för mankhöjden som nämns i rasstandard. 
Året efter gjorde vi ett nytt försök, denna domare var mycket otrevlig och vi fick en 
nolla på grund av att Grisen nosade i gräset istället för att “showa“. Så, mer än två 
år efter avklarad dragmeritering så var det dags för ett försök till. SPHK-utställningen 
i Norberg. Grisen i toppform, kritvit päls och välmusklad. Handler Helena gick in 
i ringen. Jag, nervös som få, tjuvlyssnade på betyget och han fick finfin kritik och 
-äntligen- sitt 2pris! Polarchampionatet var hans! 

Att jag samma dag vann och fick CERT på Grisens kusin Duro glädje mig inte alls 
lika mycket som att Grisen äntligen fick sitt synnerligen välförtjänta polarchampionat! 
Ett andrapris kan betyda så mycket… 

Malin Sundin, Ylajärvis Kennel Orsa

Hur ett 2pris kan betyda mer än ett cert… 

Från korrekturläsarens tangentbord  
Kära skribenter i Polarhunden! Det är alltid lika spännande för mig att från våra 
duktiga redaktörer få in era manus. Tänk att jag får läsa tidningens innehåll före alla 
er andra i klubben, redaktörerna givetvis undantagna! En ynnest och ett privilegium 
som jag uppskattar.

Min uppgift är att rätta till eventuella skrivfel, som kan vara av allahanda slag. 
Ibland kan författaren ha missat en bokstav, ibland ett ord. Någon gång skriver man 
kanske fel på hundrasen, som på svenska numera skrivs med liten begynnelsebokstav, 
exempelvis siberian husky.

Många, och jag menar många, i dagens Sverige lider av särskrivningssyndromet. Själv 
är jag lärare och ser dagligen i elevarbeten astronomiska mängder särskrivningar. En 
bov i sammanhanget är sannolikt stavningskontrollen i programmet Word, som ju 
många skriver i. Vissa sammansatta ord blir i detta program understrukna med rött, 
men då man delar på ordet så försvinner rödmarkeringen, som ju står för felskrivning. 
Men då blir det ju fel eftersom det då blir en särskrivning. 

Det engelska språkets enorma inverkan på vår kultur gör säkert också sitt. Som 
vanligt i engelskan så är stavningsreglerna krångliga. Ibland skall sammansatta ord 
skrivas isär, ibland ha ett bindestreck mellan sig och ibland helt enkelt skrivas som 
två ord. I svenskan finns en mycket enkel regel – ALLA svenska sammansatta ord, 
d.v.s. ord som består av mer är ett ord, SKALL skrivas ihop! Tänk om alla kunde 
följa denna simpla regel. Ett svenskt sammansatt ord kan bli mycket långt, exempelvis 
ecklesiastikministerskrivbordsunderläggsskydd. En klassisk särskrivning – ”Vill ni ha 
hjälp av en mörkhårig sjuksköterska eller av en mörk hårig sjuk sköterska?”

Svenska Polarhundklubben förkortas lämpligen SPHK. Undvik att skriva hela ord med 
versaler (stora bokstäver) för de är svårare att läsa. Möjligtvis kan en kort rubrik skrivas 
med versaler. Rubriker skall inte strykas under. Skriv helst i Times New Romans, 12 
punkter, då detta typsnitt är det mest lättlästa av alla.

Våra redaktörer gör ett fantastiskt jobb och tidningen håller en mycket hög klass för att 
vara en medlemstidning. Vi kan alla underlätta deras jobb genom att skriva enhetligt 
och framför allt med att hålla deadline. Följer ni dessutom mina små skrivråd så är 
jag mycket tacksam för det. 

Jag vill slutligen passa på att även ge alla er som skickar in material till tidningen 
en eloge. Innehållet i Polarhunden är verkligen varierande och givande och utan 
er medverkan blir det ingen medlemstidning. Polarhunden är ju det kitt som håller 
samman medlemmarna i vårt avlånga land och den har genom åren berett mig mycket 
glädje.

Glada hälsningar från er korrekturläsare Louis
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Sångerskan Christina Lindberg:

”Hundarna blev min räddning i kampen mot bulimin”

Sångerskan Christina Lindberg, 42, har turnerat med dansband sedan tonåren 
och kan ses som en sann svensktoppenstjärna, med otaliga hits på listan under 
åren som gått. Turneringar och skivinspelningar är vardag för Christina som 
utåt sett lever ett till synes glamoröst liv, men som på insidan tampas med en 
sjukdom som få vet om. Hon har sedan barnsben kämpat mot ätstörningar som 
i tonåren övergick till hetsätning i form av bulimi. Nu har Christina äntligen 
funnit sin räddning i kampen mot sjukdomen, och hon gör det tillsammans 
med inget mindre än, fyra siberian huskies!

Christina Lindberg är uppväxt i Skåne och 
bor numera på en gård ute på landet söder 
om Helsingborg. Hon är förmodligen 
mest känd med låten ”De sista ljuva åren” 
som hon sjöng tillsammans med Lasse 
Stefanz i slutet på 80-talet. Christina 
har gett ut ett dussin singlar och otaliga 
album genom åren, men har nu lagt 
dansbandskarriären på hyllan för att 
satsa på en annan typ av musik och 
turnerande. Hon är med på allsångs 
kvällar och uppträder på countryfestivaler 
och vanliga festivaler året om, och arbetar 
även med sångcoachning, dansshower och 
föreläsande av olika slag.

Det var just när turnerandet tog sin fart 
för Christina i tonåren, som också hennes 
krav på sig själv och den egna kroppen 
ökade markant då musikbranschens 
utseendefixering slog sig på.
– Jag har bantat sedan jag var åtta år och 
när jag började turnera i tonåren blev det 
ännu värre och jag drabbades av bulimi. 
Det är tyvärr en utseendefixerad värld 
inom den branschen som inte blir bättre 
av dagens media med smala modeller och 
retuscherade bilder, det blir ett omänskligt 
skönhetsideal att leva upp till. Jag har 
kämpat mot ätstörningar i hela mitt liv 
nu, berättar hon.

Alltid älskat siberian huskies
Christina är uppväxt med hundar och 
de har alltid funnits i hennes liv. Hon 
kände att hon inte riktigt kunde släppa 
hundlivet helt även fast sångkarriären tog 
över då hon blev äldre, och hon skaffade 
sig därför en papillon som kunde följa 
med på turnéerna. Men då familjen alltid 
haft stora hundar kände hon att rasen 
inte riktigt passade henne. Hon började 
därför istället att fundera på om hon 
skulle förverkliga en dröm hon haft – att 
skaffa en polarhund.

Christina Lindberg har med hjälp av sina siberi-
an huskies lyckats hålla bulimin under kontroll.                                         

Foto: Tommy Lindberg Wigardt

– Jag har alltid älskat siberian huskies, 
både deras utseende och lynne! De är 
otroligt vackra att titta på och är så snälla 
och gosiga mot människor, de är lite vilda 
och varglika av sig, men ändå väldigt 
trevliga att ha att göra med, fortsätter hon.
Tiken Saga, en blandning mellan siberian 
husky och alaskan malamute, fanns för 
omplacering när Christina började kolla 
runt, och hon valde att slå till. Efter ett 
tag märkte hon dock att Saga inte var 
lycklig, hon verkade inte tillfredställd 
med den motion hon fick på de dagliga 
promenaderna. 
– Jag ville ju i första hand mest ha en 
husky för att de är så vackra, men jag 
hade inte förstått mig på själva rasen. Jag 
visste inte vad de kräver för att må bra, 
att de har ett behov av att få arbeta, att 
få dra. Jag gjorde på fel sätt och jag visste 
inte vad jag skulle göra för att hon skulle 
bli lycklig.

Fick hjälp att förstå rasen
Det var först när Christina bestämde sig 
för att göra sig av med Saga, som hon 
kom i kontakt med rätt person som kunde 
förklara hur rasen fungerar och vad man 
kan använda dem till. Christina träffade 
Petra Nielsen som har siberian huskies i 
Skåne, och en helt ny dörr öppnades för 
henne.
– Vi fick komma och hälsa på Petra, hon 
berättade om rasen, gav oss jättebra tips 
och vi fick testa att köra drag med hennes 
hundar. Det var en riktig aha-upplevelse, 
så häftigt! Hon sa att jag kunde skaffa 
mig ett midjebälte och sele så att Saga fick 
dra istället för att bara gå då vi var ute, 
och det förändrade allt. Jag hade ju inte 
förstått innan att det inte skulle räcka med 
att bara gå långa promenader för att Saga 
skulle bli tillfredställd. Efter att hon fick 

börja dra mig i bältet har jag aldrig haft 
några problem längre.

Fantastiskt att prova på drag
Både Christina och maken Tommy blev 
helt sålda för sporten de precis blivit 
introducerade till. De kände båda att de 
ville satsa på fler draghundar och själva 
börja köra, och på drygt fyra månader 
gick de sedan från att ha haft en hund, 
till att ha fyra stycken siberian huskies.
– Min man var helt lyrisk då vi fick testa 
på drag och det var så roligt att få uppleva 
hundarna på det sättet, helt fantastiskt! 
Vi hade ju möjligheten då vi redan har 
stor mark och plats för både hage och 
hundhus, så det var ett lätt beslut att 
skaffa fler hundar. Det är roligt att få ha ett 

Pressbild på Christina Lindberg.
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Matdags för dessa 9 valpar. Föräldrar: Polarullens 
Irma-Bruin och Sampolill Tamasha Chimo.                                                                                                           

Foto och ägare: Diana Karlsson

intresse ihop också, att få arbeta som ett 
team. Vi har testat på att köra släde vilket 
var en helt underbar upplevelse, annars 
kör vi både fyrhjulig vagn och kickbike, 
samtidigt som jag tränar hundarna mycket 
med hjälp av midjebältet också, berättar 
Christina. 

Motionen hjälper mot bulimin
Det är framför allt den sistnämnda 
träningsformen där Christina kommer 
ut och springer och går med en eller två 
hundar i midjebältet, som också har 
räddat henne i kampen mot bulimin. 
– Tack vare att hundarna måste få komma 
ut och röra på sig för att må bra, måste jag 
ju också ut och röra på mig, man kan inte 
slippa undan för då drabbar det hundarna! 
Även i såna situationer där regnet öser ner 
ute och man hellre skulle kura ihop sig i 

soffan, så är det bara att dra på sig bältet 
och sticka ut. Då känns det så himla bra 
när man kommer tillbaka igen, att man 
ändå tog sig ut och motionerade. Jag 
tackar mina hundar för det, för så länge 
jag rör på mig håller jag mitt problem med 
ätstörningar under kontroll.

När Christina sedan kommer tillbaka igen 
efter en träningsrunda har hon inte samma 
sug efter att hetsäta längre. Så länge hon 
vet med sig att hon har rört sig eller ska ut 
och göra det senare, har hon inte samma 
ångest över att hon äter för mycket, och 
kan då äta lagom istället. 
– När man har bulimi tänker man 
alltid på mat, vad man ska äta och hur 
mycket. Oftast vräker man i sig allt man 
kan komma åt, och i såna mängder att 
kroppen inte klarar av att hålla kvar det. 
Jag måste röra på mig för att slippa denna 
ångest, och hundarna får mig därför att 
må bra på alla sätt. När jag är ute med 
dem jobbar jag mycket med att hålla 
emot med kroppen, där jag använder 
både rumpa och lår. Det är en underbar 
träningsform där man får komma ut i 
naturen, samtidigt som man får ha roligt 
och samarbeta tillsammans med sina djur!

”Finaste hundar jag någonsin haft”
Draghundsporten har nu blivit det 
största intresset för Christina vid sidan 
av musiken. Det är numera en livsstil för 
henne och maken Tommy, något som de 
vill fortsätta med så länge de orkar. 
– Det är en fantastisk sport! Tommy vill 
utveckla intresset framåt och är intresserad 
av att få testa på tävling någon gång, men 
han känner att han vill bli bättre och 
säkrare först. ”Jag vill inte komma helt sist 
första gången” brukar han säga, berättar 
Christina med ett skratt.

Att hundarna betyder mycket för Christina 
går inte att ta miste om. Ibland brukar hon 
gå ut och sätta sig hos dem för att bara bli 
överöst med kärlek, pussar och gosande 
från sina djur. 
– Jag älskar dem, de är helt underbara och 
absolut de finaste hundar jag någonsin 
haft! Ger man dem kärlek och respekt så 
får man det också tillbaka. De står mig 
jättenära känslomässigt och de betyder så 
otroligt mycket. Hundarna tillsammans 
med mina barn ger mig ett liv där jag inte 
är viktigast. De få mig att komma ner på 
jorden och tänka efter, tack vare dem får 
jag fokusera på annat än mig själv. 

Christina tränar hundarna med bland annat 
kickbike, men det blir även mycket motion med 
hjälp av midjebälte.                                      

Foto: Tommy Lindberg Wigardt

Christina är osäker på om hon någonsin 
kommer bli helt fri från sin ätstörning 
då den alltid ligger och spökar dolt i 
bakgrunden, men hon kan i alla fall hålla 
den under kontroll med hjälp av sina 
siberian huskies.
– Hundarna blev min räddning i kampen 
mot bulimin, så är det verkligen. Jag 
kommer alltid fortsätta med hundar och 
vara dem tacksamma. De tar sig rätt in i 
hjärtat, avslutar Christina Lindberg. 

Av Josefin Andersson
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SKANSENS ESKIMÅHUNDAR
Jag hittade en gammal artikel i SKK´s tidsskrift från runt sekelskiftet 1800-1900-talet 
om Eskimåhundarna eller som vi idag benämner dem grönlandshundarna. En hel del 
intressanta aspekter finns med i denna artikel. Likaså finns också en hel del gamla 
teorier med kring ämnen där vi idag kanske vet bättre, men kul läsning är den i alla 
fall förhoppningsvis för den polarhundsintresserade. Skansen hade under en viss tid 
både grönlandshundar, samojedhundar och ostjakhundar.

//Camilla Nyström

Ur SKK tidsskrift 1896:

”Skansens zoologiska trädgård i stockholm 
har nyligen fått mottaga en synnerligen 
värdefull gåfa, i det att kolonibestyrer 
i januari 1896 födda eskimohundar af 
utvaldt ren stam. Djuren äro syskon, hund 
och tik, helt hvita och utmärkt vackra. 
Uppfödaren har om dem meddelat, att 
eskimohundarne numera ej förekomma 
i rena typer, hvarför han under lång 
tid låtit sig angeläget vara att söka 
uppdraga en konstant stam med sådant 
karaktäristiskt utseende, han förmodar 
att de ursprungliga hundarne hafva eget. 
En form af de sålunda bildade stammarne 
är hvit – efter hvad jag antager den, som 
har de äldsta anorna – och det är några 
prof av den grenen, hr Möller nu haft 
älskvärdheten  att sända Nordiska museet. 

Redan första intrycket av dessa hundar 
rapperar. Man står öga mot öga med 
ett djur af i hufvudsak gråhundens typ, 
men finner dock genas , att man här har 
framför sig en annan art af den nordiske 
spetsens vidt utbredda raskrets. Och 
så äro dessa individer hvita, smutsigt 
gulhvita som isbjörnen i sammardräckt – 
de hafva i parentes sagt en slående likhet 
med isbjörnsungar vid de tillfällen, då de 
med bakåtstrukna öron stå och slämta i 
slapp ställning. Tanken söker sig genast 
väg till det antagandet, att den hvita typen 
är stamform och mycket nära besläktad 
med de hvita vargar, hvilka hålla till på 
ökontinenterna norr om Amerika – dessa 
båda arter, företrädda af typiska, utväxta 
exemplar, torde knappast kunna skiljas 
åt, liksom det ock torde vara ostridligt, 
att eskimohunden var fullt identisk med 
polarvargen på den tiden, då denna hund 
ännu lefde i vildt tillstånd i den nordliga 
tempererade och arktiska zonens stora 
skogstrakter. Grönlandshundarna äro 

nu i allmänhet spräckliga af grått och 
hvitt eller enbart svart, men man råkar 
äfven ganska många hvita individer, 
och dessa äro som sagt förmodligen de, 
hvilka bäst gifva föreställning om arterns 
ursprungliga utseende.

Vi nämnde nyss, att typen är väsentligen 
lik gråhundens. Samma uppfattning 
delas af Eivind Astrup – den nyligen 
hädangångne, unge käcke polarforskaren, 
som i grun och botten kände dessa 
hundar, hvilka möjliggjorde för honom 
och löjtnant Peary att bana sig väg fram 
och tillbaka öfver norra Grönlands 
väldiga öknar af inlandsis. Han finner 
deras utseende lifligt påminna om – de 
norska elg elelr lapphundarne – (här 
menar han gråhunden och ingalunda 
långhåriga lapphunden). Men anmärker, 
att eskimohundarne äro mer långhåriga 
än dessa, hafvaspänstigare byggnad samt 
i allmänhet en vackrare och käckare 
hållning. Astrup hemförde ett dussin 
eskimihundar till Norge, hvilka strax 
före egarens död inköptes af jägare i 
Kristiania. Emellertid äro – för så vitt 
jag får döma efter Astrups hundar och 
de af hr Möller till skansen skänkta unga 
exemplaren – skiljaktigheten mellan 
grå- och eskimohundar ganska stora. 
Redan exteriören angifer dessa på ett 
ögonskenligt sätt. Eskimohunden gör 
ett intryck af samlad kraft, som vida 
öfvergår hvad man är van att se. Den 
raka straka ryggen, halsens och nackens 
fasta, hvälfda muskelpartier, detr breda 
bröstet, de tjocka – ja nästan jemntjocka 
– benen med sina anmärkningsvärdt stora 
fotplattor, allt röjer styrka och uthållighet. 
Nosen är lång och ganska bred, erinrande 
mest om den storväxta gråhundsformens. 
Pannvinkeln trubbig; ögonen ställda nära 

”Disse beundringsaerda dyr var det, som alene satte os istand til at udföre vor reise.”
// Eivind Astrup.
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intill hvarandra;  lättrörliga ståndöron på 
ungefär samma afstånd från hvarandra 
som hos den mindre gråhundstypen; 
kraftig svansknorr (lagt åt vänster på 
skansens hundar); knäna något krokiga 
innåt. Hårlaget är tätt men åtminstone 
nu föga längre än hos gråhunden. Astrups 
hundar äro emelertid ganska långhåriga på 
vintern, dock ej heller detta i en grad, som 
anmärkningsvärdt öfergår gråhundens 
pels. De hundar – elg- eller lapphundarne 
– af denna sistnämnda art, hvilka Astrup 
haft tillfälle att se i Norge, behöfva ju för 
öfrigt ej hafva varit så alldeles typiska. 
Färgen är, som sagdt, hvit på Skansens 
hundar – gulhvit nu på sommaren, medan 
den i midvintern torde öfvergå till rent 
hvit. 

Eskimohundarne, i fråga om hvilka en 
konturteckning sålunda uppdragits, 
äro sina egare till största nytta. Spända 
framför den lätta hundslädenmöjliggöra 
de färder i en ofta farlig terräng, medan 
de på jagstigen äro ypperliga hjelpare. 
De äro mycket intelligenta samt besitta i 
hög grad mod och styrka. På sätt och vis 
lefva de ännu af samma föda som sin vilda 
stamslägting polarvargen – rått kött och 
blod är hufvudbeståndsdelen i måltiderna, 
som emellanåt antaga en festlig prägel, 
när späck, hvalross-skinn och en bunke 
inelfor stå på matsedeln. Vatten få de 
endast under snösmältningen under den 
korta sommaren, medan de om vintern 
få åtnöjas med att äta snö – en konst 
som också långhåriga lapphunden har 
inhemtat. Stundom få de på vintern och 
längre slädfärder vara i saknad af all föda 
under ända till 3-4 dagar, hvad de i stället 
taga skadan igen genom ett ordentligt 
”hundmål” vid första bästa tillfälle. Man 
må dock ingalunda tro, att de lida af denna 

ofta förekommande oregelbundenhet i 
utfodringen. Härdiga äro de ock – att 
ligga ute i vildaste snöstorm bryr dem 
ej stortHundarne omfattas af sina egare 
med stor kärlek, om de än få duktigt med 
stryck på färdväge. Fframför släden fästas 
de strålformigt medelst vid selar af björn- 
eller sälskinn fastgjorda dragremmar, 
och så bär det under susande piskslag 
af i ilande fart. Är eskimoen ensam ute, 
räknar spannet vanligen 2-3 hundar, 
men göra tvenne jägare sällskap, ökas 
antalet med 5-6 hundar. Dock finns 
stundom ända till 12 hundar spända 
framför släden. Hvarje spann har sin 
”kung”, hvilken, om han än ej skulle 
vara den starkaste, dock är den  mest 
öfvade och oförskräckte söagskämpen 
i flocken. Och eskimohundarne äro 
oförtrutna att slåss – slagsmål och tjut 
hela nätter igenomsynas vara deras bästa 
nöjen. Deras mod är obegränsadt. En 
jägare far ut i sin lätta släde af drifved 
och senor, två hundar draga honom bort 
öfver den flerstädes remnade isen. Så 
upptäcker han längst bort vid horisonten 
konturerna af en björn, ropar ett par 
kraftiga nannuk (björn), och hundarne 
formligen flyga fram öfver råkar och 
isrännor. Det går i rasande fart, tills man 
är alldeles inpå besten, då jägaren snabbt 
skär af dragremmarne, så att de lösgjorda 
hundarna oförskräckt kunna ansätta 
isbjörnen, mot hvilken karlen snart riktar 
sin lans, hvars jernskodda hvalrossklinga 
söker sig väg genom nalles hjärta – sådant 
lär om något vara oförfalskad idrott! 
Sammanlunda går det till, när jagten 
gäller den vilde hvalrossen. Understundom 
förekommer bland hundarne på Grönland 
– meddelar Astrup, af hvars präktiga bok 
”Blandt  Nordpolens Naboer” vi i det 
föregående flerstädes betjenat oss – en svår 

farsot, som någon gång hotat att alldeles 
utrota alla hundar. Det sjuka djuretmister 
aptiten, blir misslynt, kan ofta bita sin 
egen herre och bli slutligen galet. Denna 
farsot uppträder endast under den kalla, 
mörkaste årstiden och säges förekomma 
äfven bland polarräfvarne – den är en 
köldens och mörkrets sjukdom, som 
hemsöker också de osjäliga djuren. 
Ehuru den har mycket gemensamt 
med vattuskräcken, medför den dock 
ingen fara för människor, trots de ofta 
förekommande hundbetten.

De till Skanske skänkta båda eskimohun-
darne, hvars närmaste slägt vi nu skildrat, 
torde väl komma att trots frihetens förlust 
utveckla sig till präktiga djur, enär de här 
hafva att påräkna intresserade omvårdnad 
samt en i grunden och botten säkerligen 
helsosammare diet än som bestås på 
Grönland. Då de äro hund och tik, har 
man ju äfven anledning att förvänta 
afvel af dem, hvilket förhållande våra 
björnjägare säkerligen skola anteckna, 
enär en valp af dessa djur helt visst 
vore det yppersta material till en käck 
björnhund.

Till  förestående anteckningar om 
eskimohunden torde följande efterskrift 
böra fogas.

Kolonibestyrer Myller i Holstensborg å 
Grönland har tillsändt red. Af Hunden, 
forstkandidat Viggo Möller, ett bref 
angående denna hundart, hvilket meddelas 
i nämnda tidnings 9:e häfte för i år. Då det 
torde kunna vara af intresse för tidskriftens 
läsekrets att erfara några omdömen af just 
den man, hvilken särskildt vinnlägger 
sig om hundarten i fråga och förärat 
skansen de ofvan beskrifna djuren, tro vi 

oss lämpligen kunna sammanställa hans 
omdömen – i utdrag och öfversättning 
– med hvad vi sjelfve varit i tillfälle att 
anföra. Mr Myller skriver:

Den grönländska hunden är liflig, uthållig, 
oöm, lätt förnöjd, godlynt mot menniskor 
men en riktig best till att slåss och så 
stark, att den med lätthet skulle kunna 
vända upp och ned på hvarje racka, som 
tänkte angripa dess herre. Visserligen 
säges det, att den är så vild, att den icke 
kan afvänjas från att anfalla husdjur, 
och att den är lömsk och ondskefull mot 
menniskor, men detta är ett misstag, 
som uppkommit genom fullständigt 
missförstånd af hundens karaktär, Den 
kan dresseras lika bra som hvarje annan 
hund, och detta till och med gabska lätt, 
och genom riktig behandling bringas till 
att afhålla sig från sådana ovanor som 
att anfalla husdjur och fjäderfä. Mot 
menniskor är den snarare mer godmodig 
än andra hundar, när den behandlas väl. 
Vore den lömsk, ondskefull och snar 
att bitas, skulle grönländarne ingalunda 
så lugnt som nu kunna gå omkring och 
göra påhälsningar hos hvarandra, när det 
ligger ett halft tjog hundar i portgången; 
man skulle ofta få höra, att folk blifvit 
öfverfallna af ett helt spann, medan sådant 
nu är en ytterst stor sällsynthet. Hvarje 
grönländare, också små barn, kan en 
mörk vinterafton ganska lugnt träda in 
hos mig, oaktadt alla mina stora hundar 
ligga och sofva på båda sidor utanför 
dörren. Det faller dem icke en gång in att 
lyfta på hufvudet. Hvem skulle väl eljest 
våga att en mörk qväll gå ensam äfver en 
gård, der det låg en hel mängd hundar, 
som han ej kände? Hvad angår hundens 
uthållighet, törs jag dristigt påstå, att den 
är allenastående. Man kan köra med den 
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oafbrutet i ett helt dygn, på god is, utan 
att denblir vidare trött; och får den hvila 
om natten och god föda, kan den hålla ut 
att springa en hel vecka igenom, 10-12 
timmar dagligen. Jag har flere gånger med 
mina hundar åkt ut på jagt om morgonen 
kl. 2-3 och kommit hem först på kvällen 
omnkring kl. 10-12, en gång kl. 2, utan 
att hundarne kunde förmärkas vara stort 
trötta. Visserligen hfva de hvilat, medan 
jag har jagat, men så hafva de i stället måst 
släpa på en packning på släden af omkring 
50 under hela färden öfver land och öfver 
två bergsryggar på 1.000-2.000 fots höjd, 
och till slut på hemvägen fått draga en säl 
och några foglar, hvilka ytterligare tyngde 
släden – och så har snön till på köpet 
ofta nog ej varit hårdare, än att släden 
emellanåt skar igenom. Gångarten var 
beständigt – naturligtvis med undantag för 
uppförsbackarne – traf eller galopp, när 
snön ej var alltför lös. Detta är blott hvad 
jag sjelf uppleft med mina egna hundar, 
som långt ifrån höra till de mest uthålliga, 
då de ej blifva tillräckligt öfvade; men jag 
känner många exempel på ännu större 
uthållighet, t.ex. att 6 hundar hafva 
kunnat draga en släde med 14 fjordsälar 
och två man på en sträcka af omkring 3 
mil öfver is. Eljest räknas 50-60 per hund 
såsom vanlig last på god is. 

Hundarna på sjlfa kolonierna äro ofta 
blandade med europeiskt blod, och blott 
få personer göra sig omak att hålla sina 
stammar rena, utan låta dem para sig 
bäst de vilja. Hunden förekommer både 
långhårig och mera korthårig och af alla 
färger. Dock har den alltid samma typ, 
äfven om det kan vara någon skillnad 
mellan de olika stammarne i fråga om 
storlek och byggnad, hvilket säkerligen 
mest härrör från deras mer eller mindre 

goda föda under uppväxttiden. Den kan 
emellertid genom rationell afvel och god 
föda fås att förete en ganska typisk och 
konstant byggnad, nåhot hvarom jag 
sjelf har erfarenhet. Jag har så t.ex. sedan 
några år dragit upp två hvita stammar 
efter samme hanhund, en långhårig och en 
mer korthårig. Mitt spann består nu af 9 
hundar, däraf en rent hvit utan alla fläckar 
samt tre med grågula ocellfläckar – hvilka 
dock äro så små och svagt färgade, att 
de icke märkas – och större eller mindre 
tecken i ansigtet. Nu får alla valparne en 
och samma typ, hvilket förut ingalunda 
var förhållandet, och få blott undantagsvis 
fläckar på kroppen, hvilket först var 
allmänt. Jaghar sålunda för tillfället af 
den långhåriga stammen 6 valpar, hvita 
med mindre tecken på kinderna, och af 
den korthåriga stammen 7, alla byggda 
på samma sätt, deraf 4 rent hvita; 3 af 
dem hafva tecken vid ögonen. Genom 
fortsatt urval är jag säker om att kunna 
få dem rent hvita allesamman. Enär jag 
föder mina hundar väl, har jag aldrig en 
enda hund sjuk. 

De två grönländska hundarna, hvilka 
på sin tid (omkring 1882) funnos i 
Kjöbenhavns zoologiska trädgård, voro, 
så vidt jag minnes, inga karaktäristiska 
individer – de voro allt föe klumpigt 
byggda, för lågbenta och med för stor 
hängbuk. Tillåt mig att samtidigt härmed 
få berigtiga den gamla fabeln, att den 
grönländska hunden i sin ensamhet skulle 
glömt att skälla och endast kan tjuta. 
Den skäller liksom hvarje annan hund, 
när den blir rädd för något eller finner 
något af misstänkt beskaffenhet, när den 
vill anfalla någon samt när två partier 
stå emot hvarandra färdiga att slåss. Att 
den tjuter, och det ordentligt ändå, lär ej 

kunna förnekas, men detta härrör deraf, 
att när en hund börjar tjuta, stämmer hela 
platsens alla hundar in i koncerten. Vid 
hemmet tjuta ju hundarne också ofta nog 
utan anmärkningsvärd anledning- men der 

lägger man ingen vigt vid förhållandet, 
särskildt då musikanten i regel är ensam 
om låten.” 

//Hugo Samzelius

LITE HISTORISK KURIOSA
-SAMOJEDHUND-

Av. Camilla Nyström

Här nedan några historiska glimtar och bilder av rasen samojedhund som kan vara 
av intresse för den rasintresserade.

Bild ovan ur: SUPPLEMENT TO ”OUR DOGS.”, 
December 10, 1926, med bild text enligt följande: 

”The famous young champion, Polar light of 
Farningham. Winner of challenge certificate at 

Cruft’s Show two years in succession—1925 and 

1926”.

DEN FÖRSTA ENGELSKA STANDARDEN/
RASBESKRIVNINGEN, FÖRFATTAD AV  Mr. KILLBURN SCOTT 
med flera.

Ernst Kilburn Scott som är ansvarig för så mycket av början för rasens etablering i 
västvärlden formulerade en standard för rasen på tidigt 1900-tal. Denna standard 
följdes väldigt nära när den officiella engelska standarden antogs 1909 och 1911 vid 
starten av  ”The Samoyed Associations” i England, dock bör nämnas att den första 
Svenska standarden för Samojed skrevs redan 1908. Standarden formulerad av Mr. 
Kilburn Scott följer: 

Colour: Pure white; white, with slight lemon markings; brown and white; black and 
white. The pure white dog come from the farthest north, and are most typical of the 
breed.
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Expression: Thoughtful, and remarkably pretty in face; fighting instincts strongly 
pronounced when aroused.

Intelligence: Unusual intelligence as shown by the many purposes for which dogs are 
used by the Samoyed people and ease with which they can be taught tricks. 

Size and weight: Dogs 19 to 21½ inches at shoulders; bitches 18 to 19½ inches at 
shoulders; weight about 40lb.

Head: Powerful-looking head, wedge-shaped, but not foxy. Wide and flat between 
ears, gradually tapering to eyes; stop not too pronounced; absolutely clean muzzle, 
not too long, with no lippiness; strong jaws and level teeth. The nose may be either 
black or flesh coloured.

Eyes: Very expressive and human like, sparkling when exited; set oblique and well 
apart. Eyes should be dark for preference, but other colours are admissible.

Ears: Pricked, set wide apart, and freely movable; set slightly back in contradistinction 
to the ears of the Esquimaux and chow-chow, which are forward; shape triangular 
and not too large; tip slightly rounded.

Body: Body shapely, but not cobby, with staight back; muscular, with deep ribs; chest 
wide and deep, showing great lung power; straight front and strong neck.

Legs: Good bone, muscular and not too long; thights well feathered; fore legs straight; 
hind legs sinewy and set for speed.

Feet: Long and slightly spread out to get good grip; toes arched and well together; 
soles hairy and well padded to give grip and protection from ice and snow.

Brush: Long, with profuse spreading hair; carried over back or side when on the alert 
or showing pleasure; when at rest dropped down, with slightly upward turn at end.

Coat: Long and thick, standing well out all over the body, especially along back; free 
from curl; undercoat very soft and woolly; large bristling ruff; hair on head and ears 
short and very smooth. 

1rst row: Mrs. Kilburn Scott’s Samoyedes in Sledge.

2nd row L. to R.: Mrs. Kilburn Scott’s Samoyedes in cart, Mrs. Kilburn Scott’s Team in Antarctic Sledge, 
Mrs. O. M. Ommaney’s CH. Snowy.

3rd row: Miss Stilwell’s Group of Puppies.

4th and 5th row middle: Queen Alexandra’s Sandringham Pearl.

4th row Left: Mrs Cammack’s CH. Kosko.

4th row Right: Miss Eveline J. Curtis’ CH. Salthrop Snow.

5th row Left: Mrs. Kilburn Scott’s CH. Fang.

5th row Right: Mrs. Wilson’s Wolfram
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Hundträff Kick Off i 
Evertsbergsskogarna
Fredag eftermiddag började det röra på sig i skogarna utanför Evertsberg. Det var 
dags för årets Kick Off, den andra i raden av förhoppningsvis många. Tält sattes upp, 
hundar fick sin plats för helgen och elden tändes vid slogboden, vackert placerad 
vid Brynåstjärn. Fredagkvällen gick åt till trevligt umgänge, skratt, fix med mat och 
hudnprat fram på småtimmarna. 

Lördag morgon ringde klockan redan vid sextiden. Några morgonpigga, andra min-
dre morgonpigga, men upp kom vi till slut. Det blev en tur på ca 12 km med pigga 
glada hundar, möte av lös hund och fikapaus på ungefär hälften av sträckan. Det 
var lagom klart, men tillräckligt svalt för att hundarna skulle gilla läget. De som inte 
valde att köra sina hundar, sov gott vidare i tältet sitt och hade precis hunnit rasta 
sina hundar när vi som körde kom tillbaka. 

Dagen tillbringades med diverse matlagning, prat, umgänge och en del passade till 
och med på att ta en siesta. Fler folk trillade in och vid femsnåret var det dags för 

Resultat från 100 m sprint 
1spann med trehjuling: 

1. Laila – Gin 19,0
2. Kattis – Mika  20,0
3. Therées – Ike 20,4
4. Kattis – Heaven 22,3
5. Tony – Trax  23,0
5.  Sanna – Zipp 23,0
6. Hanna – Wilda 23,8
7. Susanne – Timja 24,5
8. Pia – Gemma  27,4 

Pensionärsklass:
Emelie med CD 29,8 

Första pris, praktiska-frågor-tips-
promenad – Hanna Kustus med 3 
rätt av 4. 

Grattis till vinnarna i delfrågorna: 
Ulf, Mårten, Laila samt Hanna. 

Ett STORT TACK till sponsorer av 
priser i form av Ica Maxi Hudiks-
vall, Sälen Turistbyrå samt Kattis 
och Fredda.

”100 meter sprint”. Som vid en ”riktig” 
tävling, fylldes luften med energi både 
från mattar, hussar och vrålande hundar. 
Startmarkeringen ritades upp, starter ut-
sågs och vid mål stod både sekreterare 
och tidtagare. Det är kul att se att både 
hundar och ägare blir så taggade, och 
särskilt roligt är att detta ger glädje och 
mersmak! Att se dessa ekipage fara dessa 
meter – det var synd vi inte hade någon 
fotograf på plats! Men tävlingen åter-
kommer garanterat nästa år igen!
Efter en paus för lite grillning, fanns så 
en tipspromenad att gå – en snabb sådan 
som bestod av ”bara” fyra frågor. Men 
vilka frågor... Såna frågor som ”vem är 
mest storkäftad”. Hur skall man kunna 
svara på en sådan fråga?... Svaren tog vi 
sedan reda på genom praktiska övningar 
(se bild). Efter detta väntade prisutdel-
ning till både vinnare av race, tipspro-
menadfrågor samt själva övningarna. 
Återstoden av kvällen blev det myspys 
framför elden, trevligt umgänge och 
hundprat inte fullt lika långt in på små-
timmarna. 

Söndagen promenerades det, kördes 
hund – några körde hela rundan runt 
igen, andra lite kortare, innan vi avslu-
tade och plockade ihop för helgen. 

Ett STORT TACK till alla er som kom 
och förgyllde denna helg! Den blev rik-
tigt super! Ni som inte var där – ni mis-
sade nåt! 
 Ulrica

Emelie som sitter o kelar med Luna.
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SPHK´s Rasklubb för GRÖNLANDSHUND
Inbjuder till vinterträff

Grönlandshund Mästerskap
(2X30 km)

20-23 Januari 2011
Nederhögen/Jämtland

Info/Kontakt: Sofia Christensen. Mail: svartisens@hotmail.com
Telefon: 070-996 29 05

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

 www.gronlandshund.sphk.se

Ordföranden har ordet

Hösten närmar sig med stormsteg och trots det 
regniga och höstlika vädret den senaste tiden så har 
temperaturen, i Värmland i alla fall, legat alldeles 
för högt för några träningsturer. 

När denna tidning kommit ut så har vi genomfört vår 
sedvanliga höstträff och det närmar sig får en gammal 
träff i nytt format. Det blir en upptaktsträff, Sörsjön 
den 3-5 dec, där man kan bo i tält och vi hoppas vi 
ska lyckas få ihop så det blir möjligt med att bo på 
vandrarhem för de som inte är så sugna att sova ute. 
Denna träff ska, på allmän begäran, framför allt 
vara en start på vintersäsongen där man kan träna 
omkörning, få hjälp om man har funderingar kring 
hundkörning, vallning m.m. Ett Grölandslöp blir 
troligtvis av en av dagarna. Hela träffen kommer 
att som vanligt ha tyngdpunkten på samkväm och 
umgänge med knytmiddag en av kvällarna. Se mer 
info på hemsidan samt i annonsen på annat ställe i 
tidningen. Missa inte detta nygamla event!!

Vi planerar att ha ett meriteringstillfälle som vi har 
haft de senaste två åren v. 3 i Nederhögen. Planera 
även in detta i er kalender. Kanske ordnar vi med 
lite extra till detta tillfälle men det är inte helt klart 
ännu, mer information kommer. 

I år kommer det endast vara två godkända meriteringstillfällen för polarhundsprov 
1 samt polarhundstest C, för grönlandshund. Klubbens eget meriteringstillfälle detta 
kommer vara ett av dem. Det kommer att bli ett tillfälle för polarhundstest D, dock 
inte bestämt vilken tävling i skrivande stund.

Ge er ut med hundarna och njut av tillvaron, det ska jag göra!

Vi ses väl på träffarna??
Sofia Christensen, ordförande

Grönlandshundarna Piqtuq och Unna.
Foto: Malin Aspaas

OBS! NY E-MAIL ADRESS TILL POLARHUNDEN

polarhunden@gmail.com
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Kjell Persson hade med sig en kull med 4-månaders valpar, vilka förstås fick berät-
tigad uppmärksamhet.

Vi delade platsen med forsrännare, som var många! Men det var inga problem, utan 
vi lade beslag på grillplats nr2. Även vädrets makter stod oss bi ända fram till lördag-
kvällen, då det började regna.

Vi försökte oss på att väga en del av de 27 närvarande hundarna på en grisvåg som 
Jörgen Norestrand hade kört dit. De flesta vägde lite mer än vad deras ägare räknade 
med… Vågfel eller sommarvikt?

Några provade också på att dra tungt på gräsmattan. Det är verkligen stort motstånd 
i gräsunderlaget! 

Den ”traditionella” 2-varvs-tävlingen där det går ut på att köra varv 1 och varv 2 på 
så lika tid som möjligt blev verkligen tät i toppen! Den vanns av Frank Ouchterlony 
som hade 2 sekunders skillnad, Jan-Olof  Högström blev tvåa med 3 sek, Lena Tano 
trea med 6 sek och Karin Olsson blev fyra med 36 sekunder.

Träff i Kärringforsen 27-29 augusti

Det var en lite begränsad skara som mötte upp i Kärringforsen i Dalarna i år. 
Sammantaget 17 personer, från alla SPHK-distrikt utom Övre Norra och Södra, 
under hela eller delar av helgen. 

Trevligt prat kring elden var det som vanligt. Vi pratade en del om att försöka med-
verka mera organiserat på friluftsmässor o. dyl. för att hitta rätt målgrupp för vår ras.

Den som har några ideer om detta (eget deltagande eller tips om bra evenemang) 
uppmanas att ta kontakt med någon i styrelsen!

Vi tyckte också att styrelsen ska diskutera och bestämma hur raskompendiet ska 
spridas. Distributionsvärlden har ändrats sedan sist vi hade ett kompendium. Kanske 
kan det ligga för hemladdning på hemsidan?

Vi som var där hade det trevligt, och hoppas att fler dyker upp en annan gång!

//Hélène O

SPHK´s Rasklubb för GRÖNLANDSHUND
Upptaktsträff

3-5 December
Sörtjärn/Jämtland

Program

Fredag 3 December
Ankomst/Samkväm

Lördag 4 December
Kundskapsutbyte/ prova utrustning/låna utrustning

Samkväm/knytismiddag med grillning

Söndag 5 December
Grönlandshundlöpet 

Löpet kommer ske på snö/barmark beroende på väderförhållandena

Självhushåll/Boende: Tält

Info/Anmälan sker till Evert Larsson: 070-310 95 41
Sista anmälan: 12 Nov.

Välkommen!
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återkommande aktiviteter. Vi hoppas att få se riktigt många av er och era hundar i 
Furudal under Alla helgon helgen. Det blir båda vagnsrace, utställning, medlemsmöte, 
gemensam middag och rasträff denna helg. För mer information kolla in annonsen i 
Polarhunden och löpande uppdatering på klubbens hemsida. Vi har en förhoppning 
att få se många av er på medlemsmötet då detta är ett forum för er medlemmar att 
framföra era åsikter.

Ni som är ute på forumet Facebook, kan nu hitta Malamuteklubben där. Gå med och 
få ett meddelande så fort något kul händer eller något är på gång.

Med önskan om en trevlig höst med full fart på hundaktiviteterna och en personlig 
inbjudan till alla medlemmar till alla klubbens aktiviteter, tackar jag för ordet i detta 
nummer av Polarhunden.

Karina Andreasen
Ordförande för SPHKs rasklubb för alaskan malamute

Hej alla malamutevänner

Nu närmar sommaren sig sitt slut med raska steg och 
förhoppningsvis börjar det att bli lite svalare i hela 
vårt avlånga land, så hundarna kan slippa våteksem, 
insektsbett och andra sommarplågar. Våteksem har 
tydligen varit en stor plåga för många hundar och 
deras ägare nu i sommar. Personligt ser jag fram emot 
att det blir myggfritt så man kan vistas utomhus igen 
utan att bli uppäten. Jag hoppas att det svalnar av 
ute så att vi kan börja köra hundarna igen!

Vi står nu framför den bästa tiden på året med våra 
välpälsade vänner ute i spåren, i skogen och på fjället, 
så om ni inte redan har kommit igång med träning 
och aktivering så är det hög tid att börja nu. De 
första inbjudningarna till vinterns aktiviteter finns 
redan med i detta nummer av Polarhunden. För 
Malamuteklubbens del betyder det Snöträffet vid 
trettondagshelgen i Nornäs - på de nya hundspåren. 

Information om Malamuteveckan har redan funnits en tid på klubbens hemsida och den 
uppdateras löpande, så boka redan nu in vecka 6 i almanacken och sökt semester från 
jobbet. Missa inte den nya malamute veckan denna gång på Fjällhornet i Ljungdalen. 

2-3 oktober drar vi till Nornäs i Norra Dalarna för Björnrundan. Det blir en tremils 
bana med två stopp. Man behöver inte köra hela sträckan om man inte vill utan bara 
köra det man vill och orkar. På kvällen gör vi Kolbotten och umgås i goda vänners lag.
Malamute Specialen står också mycket snart för dörren den andra av klubbens stora 

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Karina Andreassen, 0647-104 60 eller 

073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen  

nighttrail@nighttrail.com 

Vice ordförande
Jimmie Ekholm, 08-500 22 389 eller

070-609 53 54
Nederstavägen 20, 137 55 Tungelsta 

Sekreterare 
Tobias Mårtensson, 0251-601 20 eller

070-689 48 83
 Nornäsvägen 48, 780 69 SÖRSJÖN

Kassör 
Krister Sand

Ledamot 
Johan Söderström

Suppliant 
Sofia Brännström

Frida Björkman

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

0709-81 79 38
Hoberg Björktorpet, 447 91 VÅRGÅRDA

christer.alex@telia.com

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

polarcollie@gmail.com

Mackinaws Reaching for the Sky, 6 veckor.

  Foto: Louis Liljedahl

Snöträff i Nornäs, Trettonhelgen 8-9 januari 2011

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

Medtag vaccinationsintyg, stamtavla, grönt kort. Uppge FID-nummer vid anmälan 
för att underlätta kontroll av förarlicens. Giltigt förarlicens krav för att få starta. 
Spannlista skall vara korrekt ifylld och inlämnad före start.

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

Anmälan till Ninni Hjortvall på tel: 0702-272856 eller 
ninni_hjortvall@hotmail.com senast den 26/12-2010

Startavgift: 2 x 30 km 350:-/spann, 2 x 10 km 300:-/spann

Det kommer att anordnas någon form av samkväm under lördagskvällen.

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

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute
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Hälsokontroller 2010-05-01 tom 2010-07-30

Armbågsröntgade hundar 

S51961/2007 Northern Mushers Be-Your-Best ED ua (0) 
S54773/2008 Tämjantorpets Sullivan Cove ED ua (0) 
S50059/2008 Cahppes Queen Of Santa Venera  ED ua (0) 
S50061/2008 Cahppes Lady Mdina  ED ua (0) 
S38720/2009 Moonlover's Spring Arco  ED ua (0) 
S41449/2008 Shannuq's Magnificent Dimma  ED ua (0) 
S57081/2008 Night Trail A Hell Of Black Magic  ED ua (0) 
S43734/2004 Acala  ED ua (0) 
S50058/2008 Cahppes Baron Of Gozo  ED ua (0) 
S57955/2008 Mihakias Fender Ice Blue Metallic  ED ua (0) 
S57968/2006 Cahppes Blaze Tracey  ED ua (0) 
S69673/2007 Järnviljan's Sitka The Eagle  ED ua (0) 
S20329/2009 Snow Cutter's Hard-Working Maximus  ED ua (0) 
S41448/2008 Shannuq's Magnificent Zeke  ED ua (0) 
S54769/2008 Tämjantorpets Heaven Hill  ED ua (0) 
S40356/2008 Eastern Hill Naglikpok Nikka  ED ua (0) 
S57639/2007 Northern Mushers Deep-Love-Miss  ED ua (0) 
S57959/2008 Mihakias Fender Black Cherry Burst  ED grad 2 
S56907/2008 Polar Trax Odds In Favor  ED grad 2 

Höftledsröntgade hundar 

S54773/2008 Tämjantorpets Sullivan Cove  HD grad A 
S50061/2008 Cahppes Lady Mdina  HD grad A 
S41449/2008 Shannuq's Magnificent Dimma  HD grad A 
S57081/2008 Night Trail A Hell Of Black Magic  HD grad A 
S57968/2006 Cahppes Blaze Tracey  HD grad A 
S69673/2007 Järnviljan's Sitka The Eagle  HD grad A 
S19389/2003 Arctic Trail's Killed The Cat  HD grad A 
S41448/2008 Shannuq's Magnificent Zeke  HD grad A 
S54769/2008 Tämjantorpets Heaven Hill  HD grad A 
S40356/2008 Eastern Hill Naglikpok Nikka  HD grad A 
S50059/2008 Cahppes Queen Of Santa Venera  HD grad B 
S38720/2009 Moonlover's Spring Arco  HD grad B 
S57955/2008 Mihakias Fender Ice Blue Metallic  HD grad B 
S57639/2007 Northern Mushers Deep-Love-Miss  HD grad B 
S43734/2004 Acala  HD grad C 

S50058/2008 Cahppes Baron Of Gozo  HD grad C 
S20329/2009 Snow Cutter's Hard-Working Maximus  HD grad C 
S56907/2008 Polar Trax Odds In Favor  HD grad C 
S57959/2008 Mihakias Fender Black Cherry Burst  HD grad D 

Ögonlysta hundar

S66514/2004 Wille  Öga ua 
S41449/2008 Shannuq's Magnificent Dimma  Öga ua 
S38720/2009 Moonlover's Spring Arco  Öga ua 
S38399/2007 Polar Trax Chasing The Stars  Öga ua 
S57638/2007 Northern Mushers Don'Tcry  Öga ua 
S62864/2007 Northern Mushers Etropia  Öga ua 
S55788/2008 Shannuq's Noble Tikaana  Öga ua 
S64102/2008 My Alaskan Million Dollar Baby  Öga ua 
S20329/2009 Snow Cutter's Hard-Working Maximus  Öga ua 
S13658/2007 Draga Od Mamuti Skály  Öga ua 
S17592/2007 Cahppes Chakachatna  Öga ua 
S40356/2008 Eastern Hill Naglikpok Nikka  Öga ua 
S56524/2007 Nordic Sled Dog's Ak Black Amber  katarakt BP måttlig  
  utbredning 
S46882/2002 Jiepeer's Koyuk  katarakt BP

Valpar finns fortfarande att tinga. Det 
blev 7 hanar och 4 tikar, se hemsida 
www.malamute.nu för senaste info om 
kullen, stamtavla, bilder mm. 
Hane Nordic Sleddogs AK Black Har-
ley (e. Panikpah’s Kodiak Bear/Nordic 
Sleddogs Akka) pht A, höfter/armbå-
gar A/UA, öga UA,   Tik Tämjantorpets 
Famous Grouse (e. Panikpah’s Umiak/
Järnviljans Luna) pht D, höfter/arm-

bågar A/UA, öga UA. Valpar enligt 
SKK’s bestämmelser, vaccinerade, vet-
bes, chipmärkta, doldafelförsäkrade, 
avmaskade. Valparna förväntas bli 
mycket bra arbetande hundar med hög 
energi och gott temperament. Varmt 
välkommen att höra av dig! Ulrica Öh-
man, Evertsberg. Tel 0703 88 99 37, 
0251 500 70, info@malamute.nu www.
malamute.nu 

ALASKAN MALAMUTE

Medlemsannonser
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SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute 
inbjuder till Rasspecial

6 November 2010 

Lördag officiell utställning

Plats: Furudal, Ore fritidsby           Domare: Nils-Arne Törnlöv 

Anmälningsavgifter: 
Valpklass (4-6 /6-9 mån) 150 kr 
Juniorklass (9-15mån) 295 kr 
Unghundsklass (15-24 mån) 295 kr 
Bruks-, öppen-, championklass (över 15 mån) 295 kr 
Veteranklass (över 8 år) 200 kr 

Fr.o.m 3:de fullbetald anmäld hund reduceras priset till 150 kr per ytterligare anmäld 
hund i fullbetalande klass. 

Sista anmälningsdatum: 4 oktober, OBS: Ingen efteranmälan 

Anmälan görs på SKK’s gamla 3sidiga blankett eller SPHK’s blankett som finns på SPHK’s 
hemsida. (Kan även skrivas ut och fyllas i för hand) 

Skicka anmälan till: malamutespecialen@gmail.com
per post skickas den till: Jennie Kraft Hult, Råviksvägen 6, 51690 Dalsjöfors 

Texta tydligt om ni skriver för hand! 
Bekräftelse av anmälan kommer utfärdas, så har ni inte mottagit en sådan, kontakta mig! 
(ange därför gärna mailadress om ni anmäler via post) 

Betalning sker till: PG 69 79 25-6, ange vid betalning hundens regnr eller det nummer 
som kommer i bekräftelsen.

Ögonlysare kommer att finnas på plats under lördagen, så ta chansen och ögonlys er 
hund! Kostnad 500 kr/hund, minimum 30 hundar anmälda för att ögonlysaren närvarar! 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om det inte blir tillräckligt med hundar anmälda. 
Anmälan sker till Jennie och sista anmälningsdatum är densamma som för utställningen. 

Under helgen kommer utöver utställningen även vagnsrace (fredag), medlemsmöte (lördag) 
och rasträff (söndag) anordnas, vid intresse kommer även en gemensam middag att hållas 
lördag kväll (det blir taco-buffé, 80 kr/per person), så anmäl gärna ert intresse i samband 
med anmälan till utställningen. 

Logi: Boende bokas hos Ore fritidsby, www.orefritidsby.se eller tel: 0258-107 00

Några frågor? Kontakta Jennie, tel: 072-21-35-227  eller via mail: malamutespecialen@
gmail.com

Hjärtligt välkomna ! 

Malamuteklubbens aktivitetssektion i väst drog ihop till en klövjetur i juli. Sju personer 
och åtta hundar dök upp, både de som nyss upptäckt charmen med friluftsliv och 
de med lite mer erfarenhet. Vi gick Ekleden mellan Seglora och Rydal, lite drygt två 
mil med övernattning vid en sjö med både vindskydd och plats för flera tält. Vi fick 
en trevlig tur med svalt och skönt väder på lördagen men betydligt blötare väder på 
söndagen så då var vi glada att vi gått större delen av sträckan första dagen. Vi kan 
verkligen rekommendera Ekeleden och kommer säkert att gå där fler gånger. Vackra 
omgivningar och bra led som är lätt att följa. Kanske inte så lätt för Irene som gick 
hela vägen med barnvagn eftersom hon hade sin lilla valp Berta med sig...  Tack vare 
hjälpsam markservice som levererade ved och extra vatten kunde vi njuta lite extra 
på kvällen. Tack till dem och till alla som var med!
 
Vi har träffar med olika tema varje månad och i december är det dags för den årliga 
Luciaträffen - kika på malamuteklubbens hemsida för detaljer. Alla raser är givetvis 
välkomna.
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SHAM-draget
19-20 februari 2011 i Nornäs, Dalarna

Ett unikt samarrangemang mellan rasklubbarna för alaskan malamute och 
siberian husky och ett körtillfälle för alla fyra polara raserna. Rasmästerskap 
för alaskan malamute och siberian husky.

Sträckor: SH spann: Övriga spann: Pris:
5 km 2-spann(yngre junior) 2-spann (yngre junior) Gratis
10 km 4-spann (äldre junior) 4-spann (äldre junior) Gratis
10 km 4-spann 1-spann  400:-
15 km 6-, 8-spann  400:-
30 km 8-spann 1-6-spann 450:-
45 km Begränsad, Öppen 8-spann 500:-
Linkörningsklass 2x15 km 1-spann, B- och C-klass 400:-

Pulkastil: 1-,4-spann (även siberian husky vid intresse)
Slädhundstil: junior, 4,6,8, begränsad (max 6 hundar), öppen – spann.
Vill man bara delta en dag under helgen är det halva anmälningsavgiften (200-
250:-/spann).

Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt grönt kort. Uppge FID-
nummer vid anmälan för att underlätta kontroll av förarlicens. Giltigt förarlicens 
krav för att få starta. Spannlista skall vara korrekt ifylld och inlämnad före start.
Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens slut.
Start och mål i Nornäs by. Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna!

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

Boende alternativ 1: I privata stugor, 8 bäddar på vandrarhemmet i Nornäs, 
bokas hos Rigmor Lindeborg på tel. 0251-60035.

Boende alternativ 2: Bed & Breakfast i Sörsjön, bokas hos Anna Forstman på 
tel. 0280-53002.

Boende alternativ 3: På hårt underlag i Nornäs bystuga (källaren) 120: -/dygn 
och person. Bokas hos Ninni Hjortvall på tele 0702 –272856. Dusch och bastu 
finns att tillgå i Nornäs bystuga.

Anmälan till tävling och middagen samt frågor om tävlingen sker till: 
shamdraget@hotmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag: fredagen den 4 februari 2011. Efteranmälan 
tas emot till och med den 11 februari 2011 mot 50:-/spann i höjd startavgift 
(gäller även juniorklass). OBS! Ej inbetald anmälningsavgift vid anmälningstidens 
utgång medför att anmälan stryks!

Betalning sker till respektive rasklubb:
AM-klubben: PG 69 79 25-6
SH-klubben: PG 38 70 52 – 4

Alaskan malamute har möjlighet att ta dragprov 1x10 km eller 2x3 mil, vid 
minst 3 startande – 2 fullföljande.

Möjlighet för dragmeritering för siberian husky i slädhundstil, seniorklasserna, 
vid minst 3 startande. 

Observera att årets SHAM-drag är Siberian huskyklubbens och Alaskan 
malamuteklubbens rasmästerskap.

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

Siberian husky
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Kamtchatka emedan frun kavade efter på skidor. Jag har då och då funderat över om 
det var hon som var Sveriges första nordiskåkare, åtminstone under en längre tur i 
fjärran land.

Förutom att drömma och snickra hundgård har det sen en längre tid pågått planering av 
höstens aktiviteter, vilket känns som en bra start inför vintersäsongen. En vintersäsong 
som kröns av sprint, medel och långdistans VM i Norge. Något att se fram emot.

Hur var det då med ”svackan” ja - den blev förhållandevis kort – men då fick vi gnugga 
sömnen ur ögonen tidigt för att kunna njuta av låga temperaturer på efternatten. 
Men det är vi vana vid från våra långseglingar där vi vid flera tillfällen har haft 
”hundvakten”.

Ordförande rasklubben för siberian husky
Anders Hörnlund 

Det blev några dagar på sjön i varmt och fint 
sommarväder. Faktum är att sjön var den plats som 
det var någorlunda svalt och jag ska inte sticka 
under stolen med att jag saknar långseglandet. 
Ingen mobiltäckning, ingen mail man var helt enkelt 
digitalt befriad åtminstone så länga vi var på sjön. 
Men vi gjorde ett val, ett val av att vara ”a cruiser 
or a consumer”. Vi blev ”consumer” åtminstone av 
hundmat och det i stora mängder. Man kan säga att 
antalet hundar sprang i väg, men det verkar vara så 
med siberian husky.

Sommaren inbjuder även till stunder av tid för att 
drömma och det vilar sen länge någon form av 
ett romantiskt skimmer över hundkörningen med 
långa vidsträckta fjäll och djupa orörda skogar. 
Hundförarens möte med något som är vilt, exotiskt 
och främmande. Det bästa av allt, turerna behöver 
inte vara så långa för att det ska kännas som ett stort 
äventyr, något som ligger inom räckhåll för oss alla. 
Faktum är att kaos i starten kan upplevas som ett 
äventyr och det har nog de flesta av oss upplevt. Men 
det är mer en fråga om vad vi accepterar och hur vi 
vill ha det, eller vad vi avlar på.

Ett äventyr av stora mått var det när Sten Bergman 
under tre år (på hundsläde genom Kamtchatka, 1924) 
åkte hundsläde efter en brokig samling hundar runt 

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

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

Siberian husky

Siberian huskyn Small Detail´s Luna    

Foto/ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi

Siberian husky tjejerna ”Xena”, och Snow Shadow´s First Sweet Angel ”Ixa”, busar i rasthagen..                                                                                                           

Foto: Susanne Nilsson
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Ordförande
Anneli Jönsson, 0413-59 14 99 

eller 0730-83 22 16
Slåttervägen 31, 241 32 Eslöv

kennel@deejasome.com

Sekreterare
Linda Almqvist, 013-583 73  

Gerstorp Tjärarp, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

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

helene.werner@telia.com

Vice ordförande 
Kjell Jonsson, 019-572822

Sånnaboda 210, 71941 Garphyttan
kjelljon@telia.com

Ledamöter
Helene Larsson, 08-560 420 84 eller

070 - 377 44 56
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö 

helene.larsson@addici.com 

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

eva.skullman@hotmail.com

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

peter@nbt.se 

Suppleant
Camilla Dehlin-Johansson, 018-344322 

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

cassamiras_camilla@msn.com

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

Hej alla på er alla ”goa” samojedfantaster!

I läsandes stund så är hösten här, denna underbara 
årstid! Hög fin luft, härliga färger, svalt och skönt. 
Det behöver vi efter denna sommar som varit. Många 
tycker säkert det varit en helt underbar sommar. Men 
inte jag eller mina fyrbenta vänner. Alldeles för varmt 
och ”klibbigt” inget roligt kan man göra. MEN nu 
när hösten äntligen är här kan vi hitta på allt möjligt 
skoj med våra hundar. Nu finns inga begränsningar. 
Bara att köra på med man tycker är roligt.

Styrelsen har haft en tuff vår – sommar med en 
del mindre roliga saker att behandla på våra 
styrelsemöten. Vi har fått ta en hel del tråkigt 
kritik och ibland är det inte så roligt att sitta som 
förtroendevald. Men vi tycker alla att vi i första hand 
haft rasens bästa i fokus. 
Sen när det är som jobbigast så får man ett mail 
eller telefonsamtal från någon glad, nöjd medlem 
som tycker vi gör ett jättebra jobb. Ja då känns allt 
mycket, mycket lättare igen! Tack för all uppmuntran 
vi får. Den är guld värd.

Nu har vi precis avklarat Visseltofta som återigen 
fått officiell status. Förhoppningsvis hade vi det 
lika trevligt som alla andra år med många glada 
samojeder med tillhörande människoflock.

Vi jobbar på med att revidera RAS som nästan är klart. Vi är även i full gång med 
att planera allt inför Furudal 2011, se inbjudan till de olika aktiviteterna på annan 
plats i tidningen.

Så till vi hörs eller ses igen. Tjingeling!
Anneli Jönsson

Höstträffar
Äntligen är hösten här och luften känns sval och frisk!? En del kanske tycker jag är 
galen som tycker så och okej det kan jag köpa, men nu är det ju så att när man brinner 
för att cykla och köra med sina fyrbenta vänner så har sommaren varit en enda lång 
väntan. Men nu kan man ”leva upp” och se fram emot den vita nederbörden. Jag 
förmodar att ni är fler än jag som gillar detta och har börjat barmarksträningen tänk 
då på att redan nu lösa er licens eller som jag hellre vill kalla det eran försäkring för 
du vet väl om att licensen är skadeförsäkring för dig när du är ute och tränar och 
tänk vad lätt gjort det är med ett antal hundar framför cykeln eller vagnen och stå 
på öronen, och vips så kanske man slagit ut några tänder eller dylikt. Då kan det 
kännas fint att ha löst sin licens, så snälla ni vänta inte till veckan innan ni skall ut 
och tävla i vinter. Du löser licensen via ditt distrikt. Apropå träning är det någon som 
tycker sig ha fina träningsvägar ”runt knuten” och tycker att det kanske skulle vara 
kul med sällskap, (bra träning för hundarna att köra tillsammans med andra) det 
behöver inte vara något märkvärdigt arrangemang, en enkel träningstur en lördag 
eller söndag, känner du för det så kontakta distriktet och få in det på deras hemsida 
eller på rasklubbens sida. Hoppas ni får en fin höst och att vi träffas i vinter.

Kjell

Kallelse
SPHK’s rasklubb för Samojed kallar till årsmöte

Lördagen den 12/2 2011 kl. 16.00 Plats: Furudal.

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner skall vara styrelsens sekreterare:
Heléne Larsson Rosenhill Viksund 179 96 Svartsjö

tillhanda senast 15/1 2011 skriftliga och underskrivna av motionären. 

Dementi
På förekommen andledning vill styrelsen i Rasklubben för Samojed förtydliga 
den av Camilla Nyström skrivna artikeln i Polarhunden nr 3, är sammanställd 
och skriven av Camilla utan medverkan av styrelsen.

Deejasome Hot Hot Hot ”Chilli” visar gärna upp sig.    

Foto: Josefin Andersson
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Sphk:s rasklubb för samojed inbjuder till
Samojedernas vinterträff 10 -16 februari 2011

Officiell utställning fredagen den 11 februari
(Endast samojeder)

Plats: Ore Fritids stugby & Camping i Furudal
Domare Valpar & Hanar: Jahn Stääv    Domare Tikar: Jesper Andersson

Anmälan: Endast skriftligen på SPHK´s- eller samojed’s egen blankett som skickas 
till  Helen Werner, Alvägen 3, 736 32  Kungsör. 
Email: helene.wrnr@gmail.com med blanketten som bifogad fil. 
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar. Om inte så ring 
tel: 0227-143 88. Övriga upplysningar även Eva Skullman tel: 0738-32 04 37.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2011-01-10. Efteranmälan i mån av plats t.o.m 
2011-01-17 mot en extra avgift på 100 kr/hund (Obs! detta gäller utställningen). 
Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan. (Gäller 
svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.

Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för samojed postgironr: 23 83 54-4
För utlandsägd hund påminns att kopia på registreringsbeviset ska skickas med 
anmälan.

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  150kr
Junior-, unghunds-, bruks- & öppenklass 300kr
Championklass 300kr
Veteranklass 8-10 år 220kr
Veteranklass över 10 år Gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetald klass 150kr/hund
 
Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!

Stugbokningen sker direkt till stugbyn på tel: 0258-107 00, så hjälper dom er så 
gott de kan. Då det är lite svårt med boendet önskar vi att ni försöker bo ihop så 
mycket som möjligt, så fler får bo på området.

Gemensam middag blir det på fredagen den 11/2, direkt efter förarmötet.
Anmälan sker till Heléne Larsson på mail: helene@plogens.se senast den 31/1 2011.

STYRELSEN HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL FURUDAL 2011!

OREDRAGET
12-13 februari 2011

Nordiskt samojedmästerskap i Drag
Ore Fritidsby Furudal

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

För mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en 
klass kan klasser slås ihop. Tävlingen är en tvådagarstävling där segraren 
utses på söndagen undantaget linkörning som är endagars. Tävlingen är ett 
provtagningstillfälle för polarhundsprov 2. Under torsdag lördag, söndag, 
måndag, tisdag och onsdag finns möjlighet att avlägga Polarhundtest A. 
Tisdag och onsdag ges det tillfälle att avlägga Polarhundtest B 2x30 km.

Startavgifter:  Nordiskt och slädhundstil 2 dagarstävl. 420:-
 Linkörning  1 dag  150:-
 Polarhundtest 150:- per dag och hund
 Polarhundtest B 420:- 2-dagarstest     

Anmälan: Endast skriftlig anmälan sändes till Kjell Jonsson Sånnaboda 210 719 
41 Garphyttan tel. 019 572822. E-mail: kjelljon@telia.com 

Sista anmälnings- & betaldag: 2011-01-24. Efteranmälan mot en extra avgift av 
100:-

OBS! Även A och B-testerna skall anmälas senast 2011-01-24. Fler A-test på 
samma hund kan efteranmälas.

Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för samojed postgironr: 23 83 54-4 (ange 
vad avgiften är för).
Tävlingen körs enl. IFFS regler med viktregler för samojed i Nordisk stil. 
FÖRARLICENS OCH GRÖNT KORT OCH MEDLEMSKAP ÄR ETT KRAV 
FÖR ATT FÅ STARTA. (eller motsvarande utländsk organisation för utländsk 
deltagare) 
Samtliga hundar skall vara chipmärkta.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på reg,bevis ska medtagas till 
dragtävlingen.

Ni som har vandringspriser till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa
Varmt välkomna till Furudal
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Medlemsprofilen möter

Ninni Hjortvall – lika envis som sina malamutes

”Det här är en tjej som har koll på läget! Men jag känner henne inte så bra 
och skulle vilja veta mera om henne”, sa Elisabeth Lönnberg i den förra med-
lemsprofilen då hon skickade intervjufrågan vidare till alaskan malamute tjejen 
Ninni Hjortvall. Ninni som är vice ordförande i SPHK samt tävlingssekreterare 
i rasklubben för alaskan malamute, får nu därför chansen att berätta mer om 
sig själv och hundarna. Vi får också veta om galna älgmöten på skidspåret och 
hur ett speciellt hundspannskit gjorde det möjligt att i våras ta med då tio veckor 
gamla dottern upp på fjället!

35-åriga Ninni Hjortvall bor numera på 
landet mellan Borlänge och Falun tillsam-
mans med sambon Tobias och lilla dottern 
Linnea, åtta månader gammal. Hon skaf-
fade sig sin första alaskan malamute för 
tolv år sedan efter att först ha kört drag 
med sina två schäfrar. Nu har familjen sju 
malamutes och rasen passar Ninni perfekt, 
förutom att de är coola är de också envisa, 
precis som Ninni själv. Ska hon beskriva 
sig med tre ord blir det just ”envis som 
synden”. Sådan matte, sådan hund…

När den här artikeln är tryckt och når 
er läsare är det inte helt säkert att Ninni 
fortfarande heter Hjortvall i efternamn, ett 

bröllop mellan henne och sambon Tobias 
ska enligt planerna ha ägt rum efter att 
intervjun gjordes, men vilket efternamn 
paret skulle välja var dock inte lika klart.
– Jag vill ju ha Hjortvall eftersom det är ett 
släktnamn och inte så vanligt. Tobias heter 
Mårtensson och det är ju desto vanligare. 
Vi håller hårda förhandlingar in i det sista 
just nu så vi får se vem som vinner den 
kampen, säger Ninni och skrattar.
Familjen som tidigare bodde i Nornäs 
flyttade från byn då skolan där Ninni 
jobbade som låg- och mellanstadielärare 
lades ner, och med bättre jobbmöjligheter 
i Borlänge där Tobias kommer ifrån, var 
valet inte så svårt. 
– Men vi har kvar huset i Nornäs då vi 
gärna åker tillbaka dit och köra hund, det 
är så bra spår där! Nu ska det ju bli fasta 
hundkörarleder med permanent skyltning 
där också, så då blir det ännu bättre, 
fortsätter hon. 

Ville ha träningskompis
För Ninni började draghundsintresset då 
hon som tonåring gick på skidgymnasium 
och kände att hon ville ha en träningskom-
pis med sig i spåret, lösningen blev då att 
börja köra skidor tillsammans med sin 

schäfer. Efter ett tag kände hon dock att 
hon hellre ville satsa på en ras som inte 
rusade på så mycket och tog slut på sig 
själv, och som också var mer anpassad 
till det polara draghundslivet med en del 
kalla fjälläventyr.
– När jag var på fjället med schäfrarna 
behövde de ha täcken och skulle helst sova 
inne i tältet också för att inte frysa, så jag 
kände att jag ville ha en ras som klarade av 
kylan bättre. Jag fick då låna och testköra 
en malamute från Inge och Ros-Marie 
Eklund och kände att det var rätt ras för 
mig. Malamuten anpassar sig mer och är 
smartare, de utnyttjar sin kapacitet på rätt 
sätt och kör inte slut på sig på samma sätt 
som schäfern gjorde! 

”AM-klubbens hittegodsavdelning” 
Ninni köpte då sin första malamute och 
innan hon visste ordet av blev det som för 
så många andra polarhundsmänniskor en 
hund till, och så en till igen, och så vidare 
tills hundskaran var uppe på sju stycken, 
där merparten var omplaceringshundar. 
– Vi brukar kallas för Malamuteklubbens 
hittegodsavdelning! Folk brukar skoja lite 
om det för att vi har så många omplace-
ringar, berättar Ninni med ett skratt. 
Under åren har även träningsvarianterna 
för Ninni utökats från att först bara åka 
skidor till att nu också köra släde, cykel, 
kickbike och fyrhjulig vagn, tillsammans 
med en del löpning och simträning med 
hundarna. 
– Men när det gäller tävling så är det bara 
skidor som gäller! Vi brukar också ta 
klövjeturer på fjället och satsar även på att 
visa upp våra hundar i utställningsringen. 

Ja jag vet att din hund blev BIR och även 
BIG1 på en SKK-utställning för ett tag 
sedan, det måste vara rätt stort väl?

– Ja det var riktigt skoj då det inte händer 
så ofta att en alaskan malamute står etta 
i gruppen på SKK! Det var min första 
gruppfinal som jag var med i och jag blev 
jätteförvånad då vi var kvar tillsist och 
blev uppropade som vinnare. Det var en 
häftig känsla!
Ninni tycker att det är jätteviktigt att 
man har kvalité på sina hundar både 
exteriört och arbetsmässigt, och att man 
visar upp sina arbetande hundar både på 
SPHK och SKK, så att även domare där 
får upp ögonen för den mera arbetande 
typen av polarhundar. Själv har hon fyra 
Polarhundschampions och hoppas nu på 
att två av dessa även ska bli dubbelcham-
pions till vintern.

Ninni är en person som engagerar sig 
mycket inom SPHK och sin rasklubb, 
förutom uppdrag inom sina styrelseposter 
är hon också med och arrangerar både 
Snöträffen, barmarksträffen Björnrundan, 
samt dragtävlingen Sham-draget.

Ninni tycker att malamuter är envisa, precis 
som hon själv är.                                                          Foto: Ulrica Öhman

Ninna ich vovvarna                                                          
Foto: Tobias Mårtensson
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– På Sham-draget är jag med och planerar 
och hjälper till innan, jag fixar startlistan, 
brukar ordna med maten, räknar tider och 
jag hjälper även till med spåren innan då 
det är hemmaplan för mig. Jag är lite allt 
i allo kan man säga. 

När det gäller tävling för sin egen del har 
Ninni satsat både på sprint och långdis-
tans i nordisk stil. Bland annat har det 
blivit halvdistansen 16 mil på Polardistans 
ett par gånger, där hon tagit sig igenom 
hela vid ett tillfälle. Ninni skulle gärna 
vilja testa på det långa loppet på 30 mil 
också men känner att hon behöver vara 
bättre mentalt förberedd innan dess. På 
sprint har hon bland annat en silverme-

dalj från SM 2007, som hon är väldigt 
stolt över. 

Vad är ditt bästa minne med hundarna?
– Dels upplevelsen att få köra Polardis-
tans, att få samarbeta med hundarna på 
en längre tur, se dem jobba tillsammans 
och själv få vara en del av teamet. Man 
måste få allt att flyta på med bra pack-
ning, hundarna ska orka gå långt även 
under dåliga väderförhållanden, och det 
är massa saker som måste fungera. Det är 
en bra känsla att klara av!
– Det var även fint att få komma upp på 
fjället en solig dag i våras och ha hundarna 
omkring sig tillsammans med sambon och 
vår då tio veckor gamla dotter! Vi har 
nämligen köpt ett hundspannskit som 
består av en barnvagn där man kan ta loss 
däcken och sätta dit längdskidor istället, 
sedan har man en skackel fram där man 
sätter dit en hund och så kör man själv 
skidor bakom. Vi bäddade ner henne rejält 
och hon sov som en gris, det skumpade väl 
på lite lagom bra där hon låg antar jag! 

Kolsvart möte i skogen
När Ninni ska plocka fram någon galen 
hundhistoria hon har på lager, tänker 
hon direkt på en händelse som inträffade 
i Nornäs då hon skulle ut och träna en 
av hundarna en sista gång innan SM i 
Skellefteå. En kilometer in på rundan mitt 
inne i skogen slocknar plötsligt hennes 
pannlampa, och allt blir totalt kolsvart 
ute. Då hör hon hur det brakar till i 
skogen bredvid henne, och ut på spåret 
kommer plötsligt en älg. Den sprang rakt 
över spåret och hunden ville följa efter 
den in i skogen.
– När jag tillslut kom iväg igen åt rätt 
håll kommer jag efter ett tag fram till en 
uppförsbacke, då hör jag något som brölar 

loss framför mig. Eftersom det var mörkt 
upptäckte jag inte genast att det nu var två 
älgar, på väg ner för backen där jag skulle 
upp! Jag halade in hunden bakom mig, 
viftade med staven mot dem och försökte 
låta allt jag kunde, för jag visste ju inte 
om de såg mig heller. Så när de var två, 
tre meter innan mig vek de av in i skogen 
igen, jag hade lätt hjärtklappning då kan 
jag lova och det enda jag hann tänka på 
var att jag måste rädda hunden!

Elisabeth Lönnberg undrade i förra num-
ret vad du har för mål för framtiden?
– Det hade varit jätteroligt att någon gång 
få komma ut och tävla internationellt. VM 
i Norge hade varit kul att få köra men man 
vill ju vara i bra form också. Det är svårt 

Ninni på vintertur med hundarna.                                                           

Foto: Tobias Mårtensson

att satsa så när man har småbarn, så man 
får ta en dag i taget nu. Till vintern är mitt 
mål att bara få komma ut och tävla igen, 
då jag varit borta i två år nu.

Så avslutningsvis, vem vill du att vi ska in- 
tervjua nästa gång och vad är din person-
liga fråga till denna?
– Ulla Lindroth Andersson som har grön-
landshundar har varit på jättemycket turer 
på fjället tillsammans med Lennart. Jag 
skulle vilja veta mer om deras tips och 
erfarenheter kring det, vad man ska tänka 
på då man ska upp på fjället? Kanske även 
tips för barnfamiljer som oss!

Av Josefin Andersson 

Den specialanpassade barnvagnen som också går att använda som släde, gör det möjligt för Ninni 
och Tobias att även ta med unga dottern Linnea ut på tur med hundarna.                                                                                              

Foto: Tobias Mårtensson
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Kerstin & Lasse Gustafsson
Hälgnäs 9
793 41 INSJÖN.
tel: 0247/70002,  
mobil: 070/6670002

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

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

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

Valper födda 18 juli efter  S43420/2008 
Vänervind Kiran och S69388/2007 Po-
larpilen Cayenne.
2 tikar och 1 hane säljas  av kull på 7. 
Pris 6000,-
For mer info se www.lindeskov.se
Kennel Polarpilen, Helle och Jesper Sö-
rensen. 070 23 60 770/ 0640 220 70

Kennel: Peulla
Parningsdatum: 19-24 JUL-2010
Härstamning: far Chase of Seppalta 
(99,3% Seppala), mor Deer Creek’s Jer-
sey (99,15% Seppala)
Tre valpar är redan bokade, leveran-
sklara i slutet av November (vid 10 veck-
ors ålder)
Uppfödare: Eduardo Alaye
Kontakt: e-mail ea51@msn.com - tel. 
070-456 87 00 - www.alaye.net

Siberian huskyvalpar
f. 100820
u. NO UCH Chiliway’s Never Count me 
out “Iza”
e. Breda Blickens Atle
Iza är norsk utställningschampion, HD: 
A, ögonlyst UA. Atle är ögonlyst UA. 
Bägge hundarna har REK3 (gk dragprov 
i Finland), är aktiva slädhundar och 
utställningsmeriterade i både Sverige, 
Finland och Norge på både SPHK-, och 
kennelklubbsutställningar.
Välkommen för mer information: Chili-
way’s kennel, Anna Kuru. Tel.0980-
50015, 070-5129881. www.chiliways.se

Siberian Husky Valpar planeras i början 
till Okt.
e.Leo Av Vargevass.Reggnr:S64049/06
u.Indian Tribe Husky’s Acoma.
Reggnr:S27322/08
Båda har CK från utställning.
Leo har deltagit i: Femundslöpet 2007, 
600 km, Sham-draget 2007, 2009,
Amundsenrace 2008, 430 km. GK PHP 
3. Leo är en ypperligt god ledarhund, 
även en hund med ett underbart öppen-
het/temp.
Acoma är ögonlyst ua. Går som ledar-
hund i 8-spannet med hårt driv.
Acoma är en öppen/tillgänglig tik.
Flertal valpar stannar kvar på kennel, 
kan finnas någon till salu.
mail: skuckudogs@hotmail.com
Mobil:076-8477682
www.nordicsleddogs.se

SIBERIAN HUSKY

Hundkärran för fyra stora hundar (grön-
ländare): WT-Metall Thermo Royal 4 
Boogie (info www.hundkarra.com). 
Byggår 2008,2axer,med takreling + tak- 
räcke för träningsvagn (trehjuling)  
trätrall och/eller gummimatta i hundbur, 
packlåda fram med extra batteri för fläkt, 
fläkt, låsbara taklåda med packfack, lås-
bara innerdörrar och ytterdörrar, samma 
nyckelar till alla lås, vikt 360 kg.
Pris: 42.000 kr, hämtas i Sågmyra/Dalar-
na 070 282 72 90

ÖVRIGT
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Är hunden laddad?
  Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

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!

Jakt-, sport- och arbetande hundar 

Foto: Nina Plesner

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

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

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

Tack vare Rehydration minskas risken 
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

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

Recovery ges som mellanmål under 
dagen och efter avslutat arbetspass.

energy_recovery_rehy_a5_polar_2010.indd   1 2010-02-19   16:51:47

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