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Årets första nummer!
Jag kan börja med att tacka Er alla för inskickade artiklar och bilder. Fler bilder har
kommit in nu än tidigare men fortfarande är
det bara några få som skickar in. Det vore
ÄNNU roligare om fler av våra medlemmar
fick visa sina underbara hundar, så fortsätt
skicka in material. Kom dock ihåg att jag
behöver bildtext och fotograf till bilderna och
att ni inte får förminska de på något sätt innan
ni skickar in de.
Josefin har tyvärr slutat med tidningen, den
sista av hennes artikel med medlemsprofilen
finns i detta nummer. Jag tackar för all den tid
hon har lagt ner och hoppas på att hon återkommer när hon har möjlighet. Jag hoppas
även på att få fortsätta se bilder ifrån henne
på alla de evenemang hon åker på.
I detta nummer påbörjar vi TVÅ nya artikelserier. Den ena ”Veterinären ger råd” som
kommer att återkomma i varje nummer. Ni
kan ställa egna frågor till veterinären och dessa
kommer att besvaras i nästkommande nummer. Den andra serien ”Samojedens historia”
kommer att pågå i nr 1, nr 2 och nr 3 i år.
Polarhunden finns nu även på Facebook, där
jag kommer att försöka påminna er om manusstopp och viktiga händelser. Sök upp sidan
och lägg till er! Där kan ni även komma med
olika förslag på vad ni vill se i tidningen och
hur vi TILLSAMMANS kan göra den bättre
och mer intressant för ALLA.
Ha en fortsatt underbar vinter.
// Mia

Far och son, Lathos och Bergtuvas
Maranello.
Foto: Malin Granqvist

Omslagsfoto: 4 huskyvalpar ur DTkullen hos kennel Ylajärvis. Etha,
Roald, Helmer och Oscar.
Foto: Malin Sundin
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Årsmöte 2011
Som framgår av kallelse på annan plats i det här numret av Polarhunden kommer
SPHK’s årsmöte att äga rum den 21 maj i samband med Västra distriktets utställning
i Simmatorp. Årsmötet är vårt absolut viktigaste möte under året. Därför hoppas jag
att alla som har möjlighet kommer att vara på plats. Det är på årsmötet som vi fattar
de stora övergripande besluten som styr vår verksamhet och vi väljer också den styrelse
som ska företräda alla medlemmar i SPHK. Vill du vara med och bestämma, ja då
måste du vara i Simmatorp den 21 maj. Välkomna till årsmötet!
Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

Vilken fantastisk vinter, igen!
Två bra vintrar i rad. Det är nästan så att man tror att det inte är sant. Sedan snön
kom i slutet av oktober har vi haft två eller möjligen tre dagar med plusgrader och
det hör inte till vanligheterna. Som vanligt så måste man förstås klaga ändå. Har det
inte på sina håll varit för mycket av det goda? Ett tag trodde vi att vi skulle drunkna
i snö, men nu har den sjunkit ihop och dessutom fått hjälp av lite blidväder. Trots allt
är snön själva huvudförutsättningen för det som vi håller på med och den är alltid
efterlängtad.
Mycket på gång
När dessa rader skrivs har vi några dagar kvar till årets Polarhundsmästerskap som i
år arrangeras av Nedre Norra i Åsarna. Totalt är det 67 anmälda, varav 24 i nordisk
stil. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli bra tävlingar och tuff konkurrens.
Till vår andra stora tävling, Polardistans, har vi just nu 33 anmälda med nästan en
månad kvar till sista anmälningsdag. Såväl Polarhundmästerskapet som Polardistans
är viktiga för klubben och vi hoppas att det i framtiden kommer att vara ännu fler
startande. Det är på tävlingar som våra hundar får visa vad de går för och resultaten
är viktiga för den fortsatta aveln.
Det händer igen
Så har det då hänt igen. Någon skriver dåliga saker om någon annan på internet. Jag
trodde att vi var överens om i den här klubben att vi ska prata med varandra och inte
om varandra. Det är väldigt lätt att göra andra människor illa, och oftast är det rena
missförstånd som ligger bakom. Tänk till innan du skriver på nätet, och framförallt
skriv inte dåliga saker om någon annan. Debatt är bra, men inte personangrepp.
Resultat 2010
Vår kassör håller som bäst på att skriva ihop klubbens resultat för år 2010. Det ser ut
att bli betydligt bättre än vi räknade med i vår prognos. Vi kommer därför att betala ut
den 1000-lapp som vi sänkte bidragen med till distrikts- och rasklubbar. Rätt ska vara
rätt! Vi kommer också att föreslå en extra avsättning till fonden för domarkonferens
och avels-/uppfödarkonferens för att möjliggöra en ännu bättre konferens år 2012.
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Kallelse till SPHK’s årsmöte
Lördagen den 21 maj 2011, kl. 17.00
(eller efter utställningens slut) på Simmatorp i Skara.
Motioner ska vara SPHK’s sekreterare
Agneta Nilsson Hörnlund,
Sandbäcken 1, 542 91 Torsö
sekreterare@sphk.se
tillhanda senast 5 veckor före årsmötet
d.v.s. senast den 16 april.

Handgjorda hundslädar
Dominique Rivière
Norrbyn 8
910 20 Hörnefors
Tel 0930-232 84, 0731-80 04 57
dominiqueriviere@hotmail.com

www.skeble.se
Polarhunden 1/2011
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Aktivitetskalender 2011
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
5-6/3
KM Ryssjön, Gävle-Dala
7-12/3 Polardistans, Särna, Västra
12-13/3 Fäbodraget, Koppången,
Gävle-Dala
12-13/3 Härnösand BK Bondsjöhöjden
SM combined + stafett
17-20/3 VM, Hamar
24/3
Start Amundsenrace
24-27/3 VM, Hollmenkollen
31/3-2/4 Beaver Trap Trail, Norråker,
Nedre Norra

23/4
14/5
21/5
28/5
2/6
27/8

Uställning Vaggeryd, Södra
Utställning Hammerdal, Nedre
Norra
SPHKs årsmöte och utställning
i Simmatorp, Västra
Utställning Bjursås, Gävle-Dala
Utställning, Mälardalen
Utställning Sollefteå,
Nedre Norra

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Annelie Axwalter/Luleå, Maria Sandström/Piteå, Sofi Jonsson/Boden, Anette
Andersson/Kiruna, Peter Henriksson/Jukkasjärvi
Nedre Norra
Louise Olofsson/Strömsund, Tina Forsén/Strömsund, Rebecka Sernheim/Häggenäs,
Catherina Björkman/Sundsvall, Lukas Nordlund/Ytterhogdal, Linus Nordlund/
Ytterhogdal, Frida Thornberg/Strömsund, Hannah Thornberg/Strömsund, Max
Zingmark Lien/Häggenäs, Elin Jonsson/Järpen, Anna Rindbäck/Umeå, Anna-Karin
Jönsson/Ytterhogdal
GävleDala
Kaarina Kirjavainen/Svärdsjö, Jessica Tsang/Mora, Fredrik Lindberg/Sandarne,
Wilma Antoniusson/Sälen, Maja Antoniusson/Sälen
Mälardalen
Mats Wedholm/Uppsala, Omeda Hasanova/Uppsala, Erik Stormark/Örebro,
Madeleine Härkell/Hargshamn, Sofie Hellberg/Eskilstuna, Sven-Åke Björck/
Karlskoga, Karin Gilander/Tumba, Marcus Halldin/Älta
Västra
Karolina Nowak/Sandared, Sophie Porath/Skövde, Peter Johansson/Lerum,
Margaretha Magnusson/Storfors, Iman Nabavi Fard/Göteborg, Camilla Göteström/
Västerlanda, Johanna Göthblad/Vänersborg, Ninna Necander/Torestorp
Södra
Kristina Gustavsson/Nybro, Mikael Wilhelmsson/Färlöv, Dick Larsson/Kullavik,
Lotta Johansson/Fårösund, Anders Jauring/Laholm, Anders Hansson/Svalöv,
Christina Källman/Malmö, Mirva Drobni/Växjö, Peter Drobni/Växjö, Elliot
Drobni/Växjö, Tina Olsson/Klockrike, Ramona Gustavsson/Ankarsrum, Petra
Andersson/Kristianstad, Madeleine Dahl/Lomma, Alexander Wrang/Åstorp, GullBritt Franck/Malmö, Daniel Andersson/Viken

Bergtuvas Wenonah älskar käppar.

6

Polarhunden 1/2011

Foto: Malin Granqvist

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.
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 1/2011
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SPHK NN har under januari månad haft ett ungdomsläger på Tåsjöberget, en aktivitet
som är återkommande och som har gjort att man kunnat utöka medlemsantalet väldigt
mycket. Kristina Widborg Ahlstrand håller ungdomsverksamheten igång på ett mycket
bra sätt och har tillsammans med ett flertal vuxna inom NN gjort ett toppenläger för
de tjugotre ungdomar som var där. Läs mer i den separata artikeln. En del av den
äldre gruppen på lägret deltog även som ”unga ledare” på ett mycket utomordentligt
och föredömligt sätt. Detta är ett resultat av NN’s långa ungdomsverksamhet. Mycket
bra för framtiden!
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

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
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Från vänster: Elov, Lukas och Aron på läger.

Ungdomssidan
Det som göms i snö kommer upp i tö – Gäller inte familjemedlemsskapet i SPHK
Nu har vi ett nytt år framför oss och det står oss fritt
att fylla det med man vill. Ungdomsverksamheten
ute i landet kan verkligen fylla på med vad man nu
känner för att utvecklas i sitt eget distrikt.
Det är mycket viktigt att vi sätter upp mål och
visioner för framtiden. Vi har analyserat det som
varit och vi har fått fram att en av anledningarna till
varför vi har så få ungdomar i våra distrikt. Lotta
Antoniusson, Gävle Dala, har löst en del av vår svåra
fråga. Lotta kom på att föräldrar som är medlem i
SPHK glömmer ofta att lägga med barnen som familjemedlemmar . Det gör att man i många fall inte
kan se dessa unga personer som finns i klubben utan
de göms i många vuxenmedlemskap. Det är mycket
viktigt att ta tag i den frågan för alla distrikt så att
vi skall få mer flyt i vår verksamhet.
När man skapar aktiviteter utökar vi också medlemsantalet, något som gagnar hela vår organisation,
SPHK. Känner man som medlem och föräldrar att
ens ungdomar/barn inte har någon klubbverksamheten så är det viktigt att Ni tar kontakt med de
ungdomsansvariga i just ditt distrikt!! Framförallt
se till att man ordnar ett familjemedlemskap om det
inte redan finns.

Vi måste sätta fokus på vår verksamhet i hela landet och bli skarpare när vi skall sätta
våra mål för framtiden och försöka lägga vår energi på några få saker och inte se allt
som man hela tiden skulle behöva gör. När vi riktar in oss på några få punkter istället
har vi lättare att överblicka dem och vara nöjd över det som utförts. När man arbetar
ideellt får man vara beredd på att det kan ta längre tid men försöka att peppa och stötta
varandra. I många distrikt är det två ungdomsansvariga, något som är mycket positivt.
Sisu, Idrottsutbildarna, har ofta mycket kurser för just ”unga och idrott” och finns
över hela landet. Allt det nya med Idrott Online är också bra att hålla utkik efter. Gå
in på deras hemsida och ta gärna en kontakt med Sisu i just ditt område. Deras kurser
är väldigt bra och inte så kostsamma.
Har Ni några aktiviteter som Ni går att funderar på, ta kontakt med Anette Rönnberg,
draghundsportförbundet om Ni behöver hjälp att söka pengar till aktiviteten.
Ha det bra nu när vi nu går in i en period med härlig vårvärme och med mycket sol!
Vid pennan
Caroline Hoffman Jönsson

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
Polarhunden 1/2011

9

Läger som gav mersmak!
Tisdagen den 4 januari fylldes Tåsjöberget av ett 20-tal förväntansfulla draghundsungdomar från Svenska polarhundklubben Nedre Norra. Kristina Widborg Ahlstrand, som är en av de ungdomsansvariga för Nedre Norra var på
plats för att hålla i spakarna. Nu var det dags för det årliga ungdomslägret igen
och Tåsjöberget är en plats som är helt perfekt för denna typ av aktivitet. Här
finns allt på samma plats, som mat, boende och spår. Spårsystemet gör att det
finns spår för flera grupper att utnyttja samtidigt.
Vi hade glädjen att återse flera från tidigare år men även många nya ungdomar
hade anlänt och alla såg fram emot de tre
dagarna med stor spänning. Det skulle
bli både skidåkning och slädkörning. Vi
samlades på tisdagens eftermiddag och
presenterade oss för varann. När vi gjort
det så fortsatte vi med att se ett bildspel
om slädhundsportens historia, hur den
kom till Sverige och vi tittade på en släde
som vi hade tagit in. Sedan blev det middag och alla var hungriga som vargar.
Britt-Marie på Unlimited i Hoting tog
hand om maten under hela lägret och
hade med kort varsel lyckats mycket bra
så vi blev både mätta och belåtna under
alla de tre dagarna.
Under lägret hade ungdomarna chans att
kunna ta Grönt Kort. Det kortet behöver
man för att få tävla i draghund och det
ger goda kunskaper i både träning och
tävling men framförallt i hur man skall ta
hand om sin draghund. Efter middagen på
tisdag tog Magnus Ahlstrand och Anette
Eriksson med två av grupperna ut och
lägrets deltagare fick börja med att mäta
upp hur stor en hundgård skall vara för
en och för två hundar. Det blev mycket
populärt att leka i dessa hundgårdar. Det
innebar att en av deltagarna räknade ut
hur många hundar som han kunde få in i
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deras 117 m2 stora hus men modern höll
väl inte riktigt med sin son om hundar och
antalet. Den äldre gruppen, som ingick i
lägret som ”unga ledare”, fick fördjupa sig
i veterinärkunskaper för att efteråt på ett
utomordentligt sätt ta hand om de yngre
för kvällens lekstund. Det gjorde kvällen
gemytlig och trevlig innan det var dags
för sömn.
Onsdag morgon kom och det var dags
för en tidig frukost inne på Fjällsiktens
restaurang. Här ordnade Kristina tillsammans med övriga föräldrar en mycket god
frukost inför dagens många aktiviteter.
Lägrets deltagare delades in i tre grupper.
Första gruppen skulle åka skidor med Ralf
Jönsson, skidinstruktör från Östersund.
Han gick igenom skateteknik under förmiddagen medan en annan grupp gjorde
åttor på en släde som drogs framåt av
en skoter. Att lära sig hur man håller balansen och hur man manövrerar släden i
svängarna är bra att prova på innan man
spänner hundar framför. Den sista gruppen som hade varit med tidigare år körde
släde direkt efter morgonens frukost.
En av de första ekipagen som gick ut på
spåret råkade tappa sina hundar ungefär
halvvägs. Dalia Ramström som varit med
på alla Nedre Norras läger och som nu var

med som ”unga ledare” fanns på plats ute
på banan. Hon grep snabbt och vant in
när den tomma släden kom emot henne.
Med ett vigt hopp tog hon sig upp på
medarna och körde spannet säkert tillbaka
till Fjällsikten. Den lägerdeltagare som
förlorat sitt spann fick snabbt lift tillbaka
med en annan ung hundförare. De hjälper
varandra ute i spåret på ett föredömligt
sätt och lär sig snabbt hur allting kring
hundsporten skall fungera som bäst.
Efter lunch tog Ralf hand om ungdomarna
och körde ett pass med skidlekar. De
provade på typ ”skidskytte” men med
boll. Ungdomarna gjorde det med stor
glädje, fart och fläkt. När Ralf var färdig
ville de nästan inte sluta med den roliga
aktiviteten.
Efter en arbetsam eftermiddag passade
det bra att få sitta och lyssna på Caroline
Hoffman Jönsson. Hon gick igenom jordbruksverkets regler för hundhållning och
vårt internationella regelverk för hundkörning, IFSS. Materialet som användes
var Svenska draghundsportförbundets.
Åhörarna lyssnade intresserat och hade
många frågor runt dessa ämnen vilket gav
en mycket god diskussion.

Kalle var ny på lägret och hade åkt längst av alla
för att få delta.

Massage.

Massage för både hund och människa var
ett annat populärt inslag på lägret. Ungdomarna hade förmånen att ha Louise på
plats som tidigare hållit på med massage
av hundar. Hon kunde därför visa lite hur
man masserar och stretchar en hund. Ralf
tog vid och deltagarna fick börja massera
varandra istället, det blev mycket uppskattat och roligt.
På lägrets sista kväll blev det kvällskörning med pannlampa för ”unga ledarna”.
Det blev en spännande, annorlunda och
mycket omtyckt aktivitet. Den kväl-

Skidlekar.
Polarhunden 1/2011
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len var det riktigt blåsigt väder uppe
på Tåsjöberget, så Magnus och Anders
fick ut med skotrarna för att köra upp
det igenblåsta spåret innan de startade
och under körningen fick man känna på
stormkänsla. Allting rullande på i bra
ordning och ungdomarna kom tillbaka
lite frusna men glada, så sängen värmde
nog gott den kvällen.

Släde och linaåkare var ute i spåret samtidigt
sista dagen!

Är Du med undrar hunden.....

Så kom torsdagen som var lägrets sista
dag. Den dominerades av mycket skidåkning med hund. Många vana slädkörare
valde skidor istället och tyckte att det
var mycket roligt. Elsine Lien Zingmark
förstärkte Nedre Norras läger med både
skidkunskaper och hundar. Hon hade
under det två första dagarna hjälpt Ralf
med skidgruppen men den här dagen tog
hon ett antal ungdomar med lina och hund
ut på spåret och åkte varv på varv runt
så att alla som ville kunde testa på den
nordiska stilen. När det trasslade under
vägen så fixade Elsine det med ett stort
lugn, liksom hennes hundar.
Efter lunch kom Janne Nordlöf i egenskap
av domare, och tillsammans med ungdomarna gick han igenom ett frågeformulär
som tillhör Grönt kort. Han imponerades
av det enorma intresse och kunskaper
kursdeltagarna uppvisade. De var oerhört
stolta över att få sitt Gröna kort vid avslutningen och lägret gav dem mersmak.
Ungdomarna frågade när det blir läger
nästa år, och det är ett bra betyg till arrangören. Stort tack till alla arbetsvilliga
föräldrar som gladeligen ställde upp som
funktionärer under lägrets alla dagar!
Vid pennan: Caroline Hoffman Jönsson
Foto: Föräldrarna på lägret

En av Elsines hundar ligger och tar igen sig i
snövädret!
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Intensiv Instruktörsutbildning
– fördjupa din hundkunskap!
OTROLIG rabatt för SPHK medlemmar
Utbildnings datum
16-19 juni. 18-21 augusti. 20-23 oktober. 1-4 december. 27-29 april
Den 16 juni startar vi en intensiv hundinstruktörsutbildning i Järpen (2,5 mil
från Åre), du som medlem har möjlighet att gå utbildningen för enbart 12.000 kr
(ordinariepris: 18.500kr).
Den här utbildningen är unik, kunskap förmedlas i vacker fjällmiljö och du får en
helhets upplevelse för både kropp och själ hos oss. Utbildningen hålls under fem
utbildningstillfällen, då vi arbetar intensivt under fyra hela dagar. Du får på den
här utbildningen exakt samma innehåll som på vår ordinarie Instruktörsutbildning
men här är de 190 timmarna av lärarledda lektionerna fördelat på fem utbildnings
tillfällen istället för ordinarie nio tillfällen.
Om du behöver boende hjälper vi dig hitta hundvänligt och prisvänligt boende,
du kan även övernatta i våra lokaler i Järpen kostnadsfritt men får då ta med eget
liggunderlag och sängkläder.
För att erhålla rabatten krävs anmälan innan 15 maj, först till kvar gällande platserna.
Anmälan till: info@hundsteg.se alt 076-217 41 69
Uppge ditt medlemsnummer hos SPHK vid anmälan, namn, adress, telefonnummer
samt om du önskar att dela upp betalningen av utbildningen.

2009, två hösten 2009, samt tre under hösten 2010. Vi har nu f.n. satt stopp, och ska
tydligen inte ha fler. Framtiden får väl utvisa hur det blir med det. När vi inte trixar
med hundarna jobbar både jag och min hustru på Blekinge Tekniska Högskola med
undervisning och forskning.
Sköt om er och era hundar så ses vi säkert på nån träff under året!
David Erman, ordf. Södra
www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se
Ordförande

Södras ordförande lycklig efter kort tur i -22.

Vice ordförande

Hej alla läsare av Polarhunden

David Erman, 0709-371 591
david@erman.nu

Charlotta Lundgren

Sekreterare

Joakim Persson

Kassör

Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Ledamot

Petra Nielsen

Vi är nu i slutet av januari och Södra upplever sin
andra snörika och kalla vinter. Elbolagen gnuggar
sina händer, men det blir knappast varmare i husen
för det. Några av oss har lyckats få in några slädturer på våra egna breddgrader, men för många har
det varit klassisk Södra-träning med vagnar, cyklar,
ATV:er och liknande. Det är lite bitterljuvt med -15
grader men inte några vettiga spår att köra på.

Södra har precis genomfört sitt årsmöte, och glädjande nog var deltagandet bland
medlemmarna mer än fördubblat sedan föregående år, och vi sitter nu med en väl
balanserad styrelse med både några gamla rävar och några yngre (både till ålder och
styrelsen) förmågor. Undertecknad tar över ordförandeposten av Torbjörn Antonsson, och distriktet tackar honom för hans arbete under de gångna två åren som han
varit dels vice ordförande och sedermera ordförande under 2010. Torbjörn kommer
att sitta kvar i valberedningen.
Den nya styrelsen har ännu inte haft sitt första ordinarie möte, så det finns ännu inte
mycket att berätta vad gäller detaljplanering av våra aktiviteter under året, men att
döma av årsmötets “övriga frågor”-punkt, finns det engagemang hos medlemmarna,
och både Vaggerydsutställningen och Skånedraget (el. Skånedragen) kommer att
genomföras igen.
Jag vill avsluta med en kort beskrivning av mig själv. Mitt namn är David Erman, och
bor med hustru, 8 siberian huskys strax norr om det numer ökända Rödeby, Blekinge.
Vi har haft polarhundar sedan 2007, då vi köpte vår första tik. Som med så många
andra har det bara växt sedan dess, med ytterligare en hund i början på 2008, en våren
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Alaskan malamuten Storm demonstrerar hur tråkigt det är att gå tillbaka samma väg som vi körde ut
Foto: Carina Öhman
Polarhunden 1/2011
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Lena L med grönlandshundar stod en dag i montern. Therese H som ungdomsansvarig
gjorde också ett bra jobb. Samojeddagen stod familjen Palmblad för.
Förhoppningsvis har vi genomfört vårt Vinterrace i Lekvattnet, Värmland med glada
och nöjda deltagare där meritering för A-test av alaskan malamute och samojed ingår.
Tack till alla (speciellt familjen Eliasson) som ställt upp och jobbat med racet som vi
hoppas skall bli återkommande. Polardistans pågår för fullt, (om tidningen kommer
i mitten av veckan). Stort tack till tävlingsledning och alla glada funktionärer som
gjort det möjligt i år igen trots en motig start.

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Vice ordf.

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

Kassör

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

Sekreterare

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Ungdomskommittén

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

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

Webmaster

Magnus Svernfors
svernfors@bredband.net
031-921579, 0739-394569

Valberedningen

Magnus Svernfors
svernfors@bredband.net
031-92 15 79, 0739-39 45 69
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Siberian huskyn Wild Tribe’s Ran springer för fullt i rastgården.
Foto: Camilla Eklund, Wild Tribe´s kennel

Hej på er alla en bit in på det nya året
Januari lider mot sitt slut och det gör vi här hemma
också. Is, is och åter is. Det blir liksom lite svårt med
humöret för hundar och hundförare med det föret.
Annars hoppas jag att vintern kommit tillbaka lagom
till det här numret av Polarhunden dimper ner i lådan. Å andra sidan är det nog ingen polarhundsägare
som klagar på november- och decembervädret. Möjligheterna att köra på snö har varit många. Vi får väl
rikta ett stort tack till vädergudarna eller vilka det nu
är som sköter vädret. Västra hade återigen en monter
på ”My Dog”-utställningen i Göteborg i början på
januari. Tanken är att locka nya medlemmar, aktivera
gamla (medlemmar) samt göra reklam för våra olika
raser i SPHK. I år var det uppdelat i montern med en
ras för varje dag av utställningen. Detta i samarbete
med rasklubbarna vilket var ett nytt grepp för i år.
I rasparaden representerades vi varje dag. Montern
var välbesökt alla dagarna och det känns som vi fick
pratat med många om både aktiviteter med hundarna
samt svara på många frågor om våra hundar.
Tack till alla som ställde upp i år med Herr Thuresson
i spetsen som strateg flankerad av unge herr Svernfors
som bidrog till att ställa i ordning för vår monter.
Dessa båda bidrog även med var sin dag i montern
tillsammans med familj och hundar. Maria L och

Västras årsmöte stundar i april. Ny plats för i år är Hjärtumsgården i närheten av
Lilla Edet. Ni som gått grönakortet-kurs vet var det är, ni andra hoppas jag hittar dit
ändå. Kaffe och smörgås serveras i samband med mötet.
En barmarkstävling i april planeras och närmre information kommer på hemsidan.
Vår utställning den 21/5 på Simmatorp i samband med SPHK’s årsmöte hoppas jag
blir välbesökt både av hundar som vill visa sig från sin bästa sida och av medlemmar
som vill göra sina väna stämmor hörda. Det talas om att vi firar 40-årsjubileum med
SPHK. Se vidare annons i polarhunden och på SPHK’s hemsidor. I år får vi god hjälp
av Tina Olsson och Jennie Kraft Hult med utställningarna (för vi har ju en i september
också). Vi tackar samtidigt Liz och Sandra för lång och trogen utställningstjänstgöring.
Tack för ordet
Ordförande Palmblad

Västra distriktet kallar till årsmöte
söndagen den 3 april 2011
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)
Mötet börjar klockan 12.00
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens
sekreterare Niklas Olsson tillhanda senast 20 mars 2011. Årsmöteshandlingar
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan en vecka före utsatt datum.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Polarhunden 1/2011
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USA-importerade alaskan malaluten Uyak Kalamals Arapaho Anna.
Foto: Alex Poulsen

SPHK Västra inbjuder till officiell Vårutställning
Lördag 21 maj 2010
på Simmatorp i Skara
Domare: Jesper Andersson: Siberian husky
Gunilla Sandberg: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed
Anmälningsavgift
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån)
Junior klass 9-15 mån  		
Unghundsklass 15-24 mån    	
Öppen klass från 24 mån      	
Bruksklass            		
Championklass			
Veteranklass från 8 år          	
Veteraner över 10 år      		

150 kr
300 kr                                              
300 kr                                     
300 kr
300 kr
300 kr
200 kr
Gratis
Snow Shadow´s ”Vilda” håller full span!
Foto: Josefin Andersson

Efter den 2:a fullbetalande hunden reduceras priset till 150: - per ytterligare
anmäld hund.
Sista anmälningsdatum 24:e april. Ingen efteranmälan.
Anmälan görs på SKK’s gamla tresidiga blankett eller på SPHK’s blankett som
finns på hemsidan www.sphk.se (välj dokument i vänster menyn).
Anmälan och förfrågningar till anna@palmblad.st. Om bekräftelse ej kommit
inom en vecka, ta kontakt! Adress: Påskvägen 31 426 53 Västra Frölunda. Tel.
031-69 32 78
Betalning till Västras BG 5413-5595, märk inbetalningen med utställarens
namn och hundens reg. nr
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.
Önskas boende, ta kontakt med Gull-Marie på Simmatorp Herrgårdscamping
0511-123 33
www.simmatorp.nu

Välkomna till en trevlig helg i herrgårdsmiljö
önskar Västra distriktet!
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Hundar i arbete.

Foto: Ulrica Öhman

Mälardalens KM i Hamra
Foto: Josefin Andersson

Anders Larsson

Cecilia Lönnberg

Anna Niskanen

Camilla Buvall-Juhlander
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Christer Johansson

Eva Lundberg

Runa Jacobsson

Tarja Pyykkö

Fredrik Petri

Petter Hillborg

arga, snälla, sura och helt enkelt underbara personerna som man träffar på. Personer
vars väg man aldrig hade korsat i vanliga fall. Önskescenariot inom en styrelse är förstås
att styrelsemedlemmarna är bra på olika saker och intresserade av olika aktiviteter med
våra älskade polarhundar. Känner du att du vill bidra med din tid och ditt engagemang,
ta kontakt med valberedningen eller styrelsen och berätta om dina idéer.
Och avslutningsvis….”Don’t ask yourself what your district can do for you - ask
yourself what you can do for your district!”
www.sphk.se/gavledala

Ha en bra vår …
Cecilia

Ordförande
Cecilia Lönnberg, 0248-401 27
cecilia.lonnberg@leksand.se

Vintervisas hundar ute på tur.
Foto: Kennel Vintervisa`s

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

Hej alla gävledalingar!
Hoppas ni alla njuter av vårvintern och att ni har
unnat er själva att vara ute i snön och solen med
hundarna och att ni har deltagit i någon av distriktets
tävlingar under mars månad. Men trots att det
fortfarande finns tid att köra hundarna på snö är
det dags att börja fundera på utställningssäsongen.
SPHK Gävle-Dalas utställning går som vanligt i slutet
av maj. Se inbjudan på annan plats i tidningen. Vi
i styrelsen vill gärna se så många som möjligt av er
där och på årsmötet i början av april. Erbjuder vi er
medlemmar rätt sorts aktiviteter? Eller är det något
annat som ni vill ha? Kom och berätta!!

SPHK Gävle Dala kallar till Årsmöte 3:e april
Plats: bystugan i Dalbyn (5 km från Furudal)
Tid: kl 11
Klubben bjuder på smaskig smörgåstårta och sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren
Ann Johansson, Växbovägen 114, 821 51 Bollnäs till handa senast 14:e
mars. Glöm inte skriva under motionen innan du skickar den.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Mats Gelotte, 0247-332 41

Snöinfo Koppången
Owe Dobbert, 0250-23910
Erik Sundin, 0250-441 95
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Många av distrikten har sina årsmöten under
vårvintern och valberedningarna i respektive
distrikt har en stor och viktig uppgift att hitta
rätt folk till styrelsen. Jag skulle vilja slå ett slag
för ideellt arbete i allmänhet och självklart ideellt
arbete inom SPHK i synnerhet. Man behöver inte
ha några förkunskaper utan alla som vill vara med
och bidra med sin tid är otroligt välkomna oavsett
om man är en ”hotshot” tävlingsförare eller en helt
vanlig hundägare. Det bästa med klubbarbete är att
det ger så otroligt mycket tillbaka och är väldigt
personlighetsutvecklande, något man faktiskt har
nytta av även i sitt ”civila” liv. En extra bonus är
förstås alla skojiga, konstiga, snälla, hjälpsamma,
Polarhunden 1/2011
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SPHK Gävle Dala
inbjuder till officiell utställning
Bjursås Skicenter Stugby och Camping, Dalarna
Lördagen den 28 maj 2011
Domare
Gunilla Sandberg - Siberian husky
Eli Marie Klepp – Samojed, alaskan malamute, grönlandshund
Anmälningsavgift
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)
150:Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ
280:Veteranklass (8-10 år)
180:Veteranklass (över 10 år)
gratis
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e 150:- osv
Anmälan till utställningen
Anmälan mottages endast på förtryckt blankett som finns via länk på SPHK’s
hemsida www.sphk.se. Fyll i blanketten på skärmen och maila, eller skriv ut
och posta. Ange om möjligt mailadress, då bekräftelse kommer att sändas via
mail. Har du inte fått bekräftelse inom en vecka måste du höra av dig, då det
hänt att anmälningar inte kommit fram.
Anmälan sändes till: Per mail: snotrollens@gmail.com
Per post: Linda Almqvist, Gerstorp, Tjärarp 1, 585 99 Linköping
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK.
Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Avgiften betalas in på Gävle Dalas postgiro 93 24 27-8.
Sista anmälnings-/betalningsdag 2010-05-04. Efteranmälningar i mån av plats
tom 2011-05-11 till en avgift av 60 kr extra per hund. Anmälan är bindande.
Logi
Bokning av logi Bjursås Camping och stugby www.bjursas.com, info@bjursas.
com tel. 023-77 41 77
Frågor om anmälan: Linda Almqvist 013-583 73
Övrig info: Via hemsidan www.gavledala.sphk.se eller per telefon Cecilia
Lönnberg 072-21 31 327
VARMT VÄLKOMNA!
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www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Rusa tar en välförtjänt vila efter dagens runda......
Foto: Uffe Åkerman

Kristina Widborg Ahlstrand
0671-200 16, 0709-634 795
kristinawidborgahlstrand@yahoo.se

Sekreterare

Gamla och nya eldsjälar i NNO
Det nya året 2011 har fortsatt med lika sträng vinter
som förra året slutade med. Det är mycket trevligt
att man nästan i hela landet har snö för då kan man
utöva härliga aktiviteter med våra hundar. Till och
med i Danmark är det möjligt att få åka på snö. Det
är en viss skillnad från förra vintern för i år har vi
fått uppleva töväder och det är mycket bra för att
få till ett hårt träningsspår. Det kan dock innebära
snabba träningsturer så man nästan blir åkrädd när
man åker genom skogen.
Grönt kort i Ås och Bjurholm
Innan vi avslutade 2010 arrangerades en Grönt
Kort-utbildning i november i Ås av Janne Nordlöf
och Caroline H Jönsson. Hit hade tio stycken personer anmält sig. Det var blandade erfarenheterna
inom hundkörning och alla delgav varandra sina
egna upplevelser på ett eller annat sätt. Det gjorde
hela utbildningen från allmänna hundkunskaper
och draghundskörning till en mycket trevlig och
innehållsrik kurs på många sätt och framförallt fick
man nya kontakter.

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

Ledamot

Inger Christoffersson
0682-22003, 076-1410232
inger.christoffersson@spray.se

Ledamot

Konrad Hammarberg
0680-30133, 076-8090133
stensasen@telia.com

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

Vårt distrikt är stort men som tur är så har vi
många aktiva medlemmar och en av alla eldsjälar är Louise Bonta som håller i vår verkPolarhunden 1/2011
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samhet i östra delen av distriktet, det vill säga Umeåtrakten. På hennes initiativ
arrangerades i Bjurholm också en Grönt Kort-kurs, och de allra flesta av deltagarna var nybörjare. Därför hade de i början av året en återträff där man provade på sporten i praktiken. Kan det bli bättre än så här när det gäller utbildning?
Ungdomsläger och Nya Nordic Open
Det nya året började som vanligt med ungdomsläger, något som Kristina Widborg
Ahlstrand, stått bakom och utfört på ett strålande bra sätt tillsammans med Magnus
Ahlstrand, Bosse Jönsson och undertecknad, Caroline HJ och förstås massor av arbetsvilliga föräldrar och framförallt intresserade draghundsungdomar. Det var ett av
de största lägren genom tiderna inom Nedre Norra, ca. 25 ungdomar fanns med på
deltagarlistan.
Nya Nordic Open arrangerades för andra året i rad den 14 – 16 januari. Tävlingsledaren Jessica Nääs, tävlingsledare, tog hand om det tillsammans med ett stort antal
funktionärer som jobbande hårt. Jessica var mycket nöjd efter tre dagars tävling och
tyckte att det hade varit många anmälda och få strykningar. Detta är en av landets
största tävlingar och den första på säsongen för många och den norska uttagningsgruppen för norska landslaget hade lagt sin kvalificeringstävling till NNO, vilket var
mycket roligt.
Polarhundsmästerskapen och NN’s KM
I skrivande stund pågår planeringen för fullt för Polarhundsmästerskapen och NN’s
KM. Det kommer även det att gå i Åsarna. Mer om detta kommer i nästa nummer
av Polarhunden.
Beaver Trap Trail
Ett arrangemang som vi ännu har att se fram emot är Beaver Trap Trail i Norråker.
Här har Du chansen att få komma ut på fjället och mysa med både dina hundar,
klubbvänner och vad vet jag. Du kanske har någon kompis att dela färden med från
Norråker upp till Saxvattnet. Detta är en ypperlig chans.
Vi kommer även i år att försöka ordna en ungdomsklass för att utöka turåkandet med
hund i fjällmiljö. För tjugo-trettio år sedan började man oftast med hundskörning på
fjället, men idag är det på tävlingsbanan som många börjar utöva hundsporten och
då har man tappat en av de enorma tjusningarna med draghundskörning, d.v.s. att
tillsammans med sina hundar förflytta sig sakta genom fjällandskapet och bli ett med
sina hundar genom att kämpa tillsammans med sin/sina hund/hundar. Detta samarbete gör att andra egenskaper kommer fram både hos förare och hund och det är inte
klockan som avgör prestationen. Detta arrangemang kan ge dig chansen att få känna
denna underbara känsla när man glider tyst längre och längre upp på fjället.
Ha det gott i vårvädret och njut av solen!
Kära hälsningar från styrelsen genom Caroline Hoffman Jönsson

26

Polarhunden 1/2011

SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning den
14 maj 2011 för de fyra polara raserna
Plats
Tid
Domare

Bjurevi idrottsplats, Bjurholm
Lördag 14 maj 2011
Anna Törnlöv

Anmälningsavgifter
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass 300 kr
Championklass
300 kr
Veteranklass från 8 – 10 år
300 kr
Veteraner över 10 år
Gratis
Från och med den 3:e fullbetalande hunden reduceras priset till 150 kr per
hund.
Anmälan görs på SKK: s blankett för tävlingsanmälan, länk finns på SPHK:s
hemsida eller kan hämtas på SKK:s hemsida under blanketter och utställningar
& prov.
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.
Anmälan, OBS! med blanketten som bifogad fil, skickas till Anna Andersson,
sphk_show@wildtribes.se. En bekräftelse ska komma inom tre dagar efter anmälan – om inte, ring Anna på telnr: 073-047 67 15.
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.
Förfrågningar och upplysningar maila på sphk_show@wildtribes.se eller ring
Louise Bonta, 070-221 07 30 eller Camilla Eklund, 073-040 27 18.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag 13 april 2011.
Inga efteranmälningar tas emot. Alla anmälningar är bindande.
Inbetalning sker till SPHK NN’s pg 69074-3
Boende: Angsjöns camping & Stugor 0932-520 44 eller Wärdshuset Bävern
0932-105 10.
Vill du annonsera i katalogen, företag, kennlar och privatpersoner kontakta
oss för pris och info. Mail: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund,
073-040 27 18

Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna!
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27

Kan man nu få be till vädergudarna om vindstilla, sol och sisådär -5 så hade det vart
toppen. Platsen för utställningen är i Järnvägsparken. Säger inte mycket till den oinvigde men till alla som vet hur detta stället ligger kan nog se framför sig om dagen
blir på detta sättet, hur vacker inramning man får av vackra kebenekaisetopparna i
bakgrunden.
Årsmötet och kommande träffar kommer att annonseras på hemsidan, men boka
redan in nu, Kiruna Open som går av stapeln 12-13 februari, ett samarbete med
Kiruna slädhundklubb.

www.sphk.se/ovrenorra
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
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Breda Blickens Atle,”Atle” 1,5år. BIM plac. på 2 SPHK under
2010.
Foto: Agneta Henriksson

God fortsättning på er allihopa!

Man kan även passa på att boka upp första helgen i oktober då Kiruna slädhundklubb
har sitt seminarium för hundfolk!
Så väl mött allihopa och njut av tiden vi har framför oss, ta tillvara stunderna och
behåll dom i hjärtat när sämre väder infinner sig.

Vårvintern är här... Solen har åter igen orkat sig över
horisonten och man känner att förhoppningarna
stegras allt eftersom den stiger på himlen. Hundarna
är ivriga framför släden och man ser att de verkligen
mår bra när vi kommer iväg. Detta är helt klart livet
och man ser framemot alla leriga, geggiga höstkvällar
med blöta hundar som tycker det kanske inte riktigt
är helt underbart att få komma ut och träna när allt
kommer omkring.

Johanna

Förutom att njuta av snön o dess möjligheter och
kanske sura över att det behövs skottas och att det
ibland är lite mer än lagom kallt så är vi i SPHK Övre
Norra i full gång med förberedelserna inför Kiruna
Snowdog, årets första polarhundsutställning. Detta
år hälsar vi Annika Uppström välkommen som vår
domare, och vi hoppas innerligen att vädret för en
gång skull skall vara med oss.
Denna vecka har bjudit på lite av vart kan jag lugnt
säga. I början av veckan var det -29 grader när jag
steg upp för att åka till jobbet, och senare på dagen
så hade den stigit markant och låg runt -17. Idag höll
jag på att tappa ögonen när jag kikade på termometern, -4! Helt sanslöst, men det blåste friskt kan jag
lova, och ikväll när jag skottade i hundgårdarna så
var det 0,2 grader och vindstilla hos mig. Snacka om
rena värmeböljan!

Far och son, Lathos och Bergtuvas Maranello.

Foto: Malin Granqvist
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Draghund med artros, en inblick i vår vardag
Text och bild: Frida Björcman
För tre och ett halvt år sedan köpte jag min första malamute Atka. En liten ullig
sak på 10 kg som var det klart sötaste jag sett! Var nyfiken på draget och var
nere och tittade på Kosta off Snow och tänkte att detta verkar ju kul! Fick en
toppenkontakt med en tjej i närheten som också har malamuter och det dröjde
inte länge förrän jag var med på min första träff med Atka framför cykeln. Inte
för att han med en gång begrep vad som var grejen, men vi hade jättekul och
oj vad det fanns att lära! Det skaffades sele, jag läste på och gick på träffar,
samtidigt som jag la mycket tid på tävlingslydnad och viltspår, kort sagt, jag
och min vovve hade KUL tillsammans!
När Atka var 6 månader haltade han i två
dagar, sedan var det bra. I samma veva
morrade han åt mig när han låg på en av
sina platser. Vid ett år så körde vi lite lagom, inte så långt, inte så fort och absolut
inte tungt. Gjorde som man ”skulle” helt
enkelt! Atka stortrivdes och jag likaså,
började få vänner i svängen båda två!
Men snart började jag få ett bekymmer,
Atka morrade och nafsade på mina händer när jag skulle ta av selen och började
spjärna emot. Eftersom man hört allt om
hur hemskt tuffa malamuterna är tänkte
jag så klart att detta var väl tuffheten som
började synas. Atka morrade, jag skällde
på honom. Vi körde kanske i snitt 2 ggr
i veckan plus vovvebus med snygga tjejer
i distriktet.
På våren när han skulle fylla två började
han bli väldigt trött, sov mest hela tiden.
Inget jag märkte först, för i övrigt var han
som vanligt, busade och gick promenader
och var fokuserad på lydnadsplanen. Han
visade ingen hälta. Det var dags för röntgen och jag valde att vänta till 2 år för att
han skulle musklat till sig bra, då han är
ganska så stor (40kg). Fick hem resultatet:
artros grad 2 båda frambenen.
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Veterinären var ärlig och konstaterade
att prognosen för Atka troligen inte är så
bra. Atka fick metacam och blev genast
sig själv igen, en pigg och något gladare
vovve! Fick rådet att hålla ned vikten på
honom samtidigt som jag byggde upp
musklerna så att lederna fick så mycket
avlastning som möjligt. Började köra
ganska mycket och i vintras gick Atka
ca. 1 mil varannan dag. I samma veva
skaffade jag hem en liten valp, för om
Atka skulle bli sämre fort var det viktigt
att han nu kunde överföra sina goda sidor
till valpen. Men i februari började Atka
få ont i ryggen och jag fick sätta honom
på vila och en kur metacam till. Var hos
speciallist och undersökte honom i somras
men då var lederna mjuka och fina, alltså
ingen pågående inflammation. Beslöt mig
för att inte röntga trots misstanken om artros även i bog och rygg, vilket är vanligt.
Atkas föräldrar är båda friröntgade och
alla i kullen som är kontrollerade är ok,
så naturen har verkligen snurrat till det
här, vilket visar hur svår avel kan vara!
Det är inte bara att Atka får ont i lederna
ibland som är problemet. Den mentala
balansen är också ett bekymmer. Detta är

Atka på en härlig vintertur.

inte en hund jag kan lämna till vem som
helst, inte en hund som jag kan slappna
av med. Han är en grinig en, till skillnad
från övriga i kullen vad jag vet. Det man
inte kan veta är ju om han ÄR sådan eller
om det är smärtan som har gjort honom
sådan. En mjuk och lite osäker hund kombinerat med smärta är inte så lyckat tyvärr.
Han visar heller inte smärta om det inte
är absolut påtagligt vilket gör det väldigt
svårt för mig att avgöra om han har ont
eller inte, då han inte haltar.

detta är inte frågor som man vill ha! Under
tiden kör vi viltspår och tävlingslydnad
och myskör lite när han är pigg och glad.
Jag hoppas jag får ha min Atka (som betyder skyddsängel) kvar många år till…
men drömmen om tvåspann får skjutas
upp för tillfället…

Vad händer nu?
Atka körs så mycket han klarar och när
han får ont igen blir det vila. Det är som
tur är, en lugn individ som inte blir tokig
så snart han inte får springa. Nu har han
fått ont igen och den ständiga frågan är
ju om han kommer bli sämre nu, hur jag
ska hantera honom och var gränsen går…
Polarhunden 1/2011
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ALLMÄNTILLSTÅND – Börja med att känna igenom hela kroppen för att
upptäcka om något känns onormalt. Stryk längs med huvud, rygg och ben. Det
är bra att veta vad djuret normalt har för temperatur (hund 37,5-38,5 grader).

FJÄLLVETERINÄREN GER RÅD

BEN/TASSAR – Böj igenom samtliga ben för att upptäcka eventuell ömhet/svullnad.
Klipp klorna ofta. Kontrollera huden mellan trampdynorna för att upptäcka eksem.

Nytt år, ny möjligheter brukar man ju säga! Detta vill vi på Fjällveterinären i
Strömsund ta fasta på och på detta sett förmedla våra kunskaper till er läsare.
Jag, Pernilla som arbetar på Fjällveterinären såg att tidningen kunde behöva ett
tillskott i form av ett nytt inslag. Därför kommer vi nu att starta en ny sida här i
Polarhunden där vi kommer att variera vart annat nummer där Fjällveterinären
ger råd och vart annat nummer där Fjällveterinären svarar på era frågor.
Vi är idag fyra stycken som arbetar i företaget, veterinär Anna, assistenterna Gunilla och Pernilla och vår receptionist Ebba. I våra trakter är drag och jakthundar
en naturlig del av vår vardag och vi som jobbar här brinner för detta. Vår veterinär
Anna har jobbat som tävlingsveterinär vid många draghundstävlingar, Gunilla
med sitt spann alaskan husky har haft draghundar sedan tidigt -90 tal och satsar
i år på Amundsen Race och Pernilla har sedan mitten av -90 kört hundspann och
engagerat sig i draghundsport. Du kan läsa mer om oss på www.fjallveterinaren.se.
Du är även varmt välkommen att ringa eller maila oss för mer ”akuta” frågor, tel.
0670-10909, order@fjallveterinaren.se . I vår verksamhet ingår även en djurbutik
där vi har ett stort sortiment till din draghund. Som medlem i SPHK har du alltid
20% på hela vårt sortiment (ej foder. Vi skickar gärna dina varor med posten.)
Frågor till spalten mailas till redaktionen: polarhunden@gmail.com
Vi inleder detta nummer med en grundundersökning av din hund.
Väl mött!
/genom Pernilla

PÄLS/HUD – Stryk igenom pälsen - är den glansig eller torr? Kliar sig djuret någonstans? Klåda är ett vanligt tecken på parasiter. Syns sår eller andra
förändringar i huden bör veterinär kontaktas. Små sår behandlas genom
att klippa rent och lokalbehandla med Jodopax för att läka - rent och torrt.  
NOS – Känns nosen fuktig och kall eller torr och varm? Detta kan vara tecken på att
hunden inte mår bra – om hundens allmäntillstånd är påverkat bör veterinär kontaktas.
MUN – Är slemhinnorna rosa eller flammigt röda? Luktar det också illa från munnen tyder detta på en halsinfektion. Är tänderna rena? En gulbrun beläggning tyder
på tandsten som måste tas bort. Detta kan du göra själv med skrapa eller med ultraljud hos veterinär. För att förebygga tandsten kan tänderna med fördel borstas.
ÖGON – Har hunden en klar blick? Rinner det ur något eller båda
ögonen? Detta kan vara tecken på en ögoninflammation. Rengör ögonen med koksaltlösning. Om hunden kniper med något öga ska veterinär omedelbart kontaktas – ögat är kroppens känsligaste organ.
ÖRON – Är öronen rena och torra? Om öronen är rodnande med ett brunaktigt
sekret kan hunden ha råkat ut för en öroninflammation. Tvätta i så fall öronen
med en örontvätt typ EpiOtic. Om detta inte hjälper bör veterinär kontaktas.
BUK – Kläm igenom buken – en normal buk ska kännas mjuk och inte ömma.
Kissar och bajsar djuret normalt? Hur är det med törst och aptit? Om djuret
uppvisar förändringar bör veterinär kontaktas för en hälsoundersökning.

UNDERSÖKNING FRÅN NOS TILL SVANS

RUMPA – Kontrollera anus och vulva/penis. Om djuret är svullet kring
anus kan detta vara ett tecken på analsäcksinflammation och veterinär bör
då kontaktas. Vid flytningar på tik bör veterinär omedelbart kontaktas.

För att upptäcka något onormalt är det viktigt att veta vad som är normalt. Ha
därför som rutin att undersöka ditt djur från nos till svans regelbundet. Här
följer en liten checklista för att underlätta undersökningen för dig som djurägare.
Och du - det är alltid roligt med funderingar – ring oss om ni undrar över något!

TILL SLUT SVANSEN – Avsluta undersökningen med att känna igenom djurets
svans och ge sedan mycket beröm och godis. Kom ihåg att våga fråga om du
hittar något onormalt
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Samojedhundens historia
- Faktan, myterna, legenderna och sägnerna ”För att komma till källan måste man gå mot strömmen”
Av Camilla Nyström

berättar för oss i förhållande till de idag förekommande olika trosuppfattningarna
kring rasens vara eller inte vara.
När man gör sina historiska efterforskningar om rasen blir man ganska snart varse/
medveten om mytologin och den motsägelsefulla och felaktiga fakta som förekommer
och har spridits vitt och brett under årens gång om samojedfolken och deras hundar,
de tidiga arktiska expeditionssamojederna och deras ägare, med flera. Allt eftersom
tiden gått har många felaktigheter och missuppfattningar blivit sanningar då de
spridits vitt och brett från mun till mun och från skrivet verk till skrivet verk. Många
är de entusiaster och författare som bara skriver det som någon annan redan har
skrivit utan att kontrollera fakta, källor och sanningsvärde. Till och med i många av
de stora verken som blivit världserkända som faktakällor om rasen kan bära många
felaktigheter och/eller otydligheter om rasen.
•
•
•
•
•

Ovan: Samojedisk hund från Sibirien tillsammans med hans ursprungliga ägare som Vladimir
Beregovoy köpte från samojedfolk runt ca. 1960 under sina fältstudier på den sibiriska tundran.

För många tusen år sedan, drog sig inlandsisen undan i norr och lämnade land efter
sig som så småningom i de södra delarna skogsbekläddes och i de nordliga delarna
övergick i tundralandskap som allt eftersom besattes av olika djurarter. Älvar och
sjöar fylldes av fisk. Som en naturlig följd flyttade så människorna efter för att ta del
av vad naturen gav. Det var jägare och fiskarfolk. Dessa förfäder kom inflyttande
från sydligare, alternativt västligare, breddgarder och hade då troligen redan hunden
som följeslagare. De vapen som jägarna hade till buds då, var som alla förstår mycket
primitiva, pil och båge, giller av olika slag, och jaktlyckan var väl då som nu skiftande.
Man kan förstå att de hade lätt att ta till de hjälpmedel som då fanns att tillgå och
varför då inte en fyrfota vän som jaktkamrat? Hunden som sedan också tidigt i historien
kom att bli ett bra hjälpmedel även som dragare och bärare vid transport till och från
jaktmarkerna, vid förflyttningar och vandringar över de arktiska områdena.
Jag har intresserat mig för och studerat samojedhundens historia under många år och
vill här lyfta fram några av de idag vanligt förekommande och florerande påståendena
kring rasens vara eller inte vara och diskutera kring dem. Tanken är att komma ett
steg närmare sanningen genom att gå tillbaka till och se vad de historiska källorna
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Många skriver bara det andra har skrivit utan att källgranska.
Att romantisera och förfina fakta och historien kring rasen.
Lyfter bara fram det som låter positivt.
Den perfekta hunden.
Förfina samojeden i förhållande till övriga sibiriska raser, samma fenomen inom
exempelvis siberian husky.……..

Men sedan är det ju också så att allting är ju relativt inom hundvärlden, bland annat
så är ju en viktig fråga följande: I förhållande till vad, vad är det vi jämför med?
Människor, uppfödare och alla intresserade av samojedhunden som ras som bara
kopierar information utan att själva studera historien, utan att nämna eller känna
till källorna visar på att de inte kan så mycket om rasen som de vill få andra att tro.

Frågan kring vilket djur som var samojedfolkets dragare hunden och/
eller renen…
är något som idag verkar vara ett ämne där det hos många av dagens samojedhundsägare
råder en del oklarheter om hur detta förhåller sig. I diskussionerna om samojedhundens
historia och ursprungliga användningsområde är ovanstående fråga en vanlig käpphäst
och just därför är den av extra intresse och bör belysas. Nedan i denna artikel kommer
några intressanta fakta som kan klargöra denna fråga något.
Frågan om hur hundarna användes hos samojedfolket har länge världen runt varit en
ständig återkommande fråga som skapat många kontroverser. Är det en slädhund?
Är det en vallhund? Är det en vakthund? Det måste nämnas här att alla arbetande
raser var i begynnelsen jägare/jakthundar. Detta är fortfarande sant om dessa raser
i deras hemländer/ursprungsländer. Denna förmåga har inte skapats av människan
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utan av naturen själv. Den ursprungliga samojedhunden var en jägare/jaktkamrat för
sin ägare. Det var inte möjligt för naturen och moderjord att designa honom endast
som vallhund. De djur som skulle vallas i deras ursprungsland var renar vilka inte
levde i områden där snön låg allt för djup på grund av att renmossan i dessa trakter
var svåråtkomlig. Moder natur har heller inte designat dem endast som slädhundar.
Men deras naturliga anatomi gjorde dem på ett naturligt sätt till dragare, hundarna
av samojedisk typ sattes till denna användning av människan. (Robert H, Dolly Ward,
Mardee Ward Fanning 1998, ur boken ”The new Complete Samoyed”)
Många av samojedfolkets stammar är idag experter när det gäller körning med renar.
Och frågan är då i vilken utsträckning använde man hunden? Först och främst bör vi
titta historiskt på samojedfolket och deras hundar av samojedisk typ och likväl bör
vi också i på hundar av ostjakisk typ då det mesta tyder på att båda dessa hundtyper
ligger till grunden för vår västerländska registrerade samojedhund vi idag känner.

Sirta, samojedhundens ursprungliga uppfödare?
När de ostjakiska och samojediska folken (enets, nenets, ngaŋasan, selkuper, m.fl.) för
ca. tusen år sedan kom till de östeuropeiska tundrorna (ordet ”tundra” kommer av
samiskans ”duoddar”) fanns där redan människor. De kallades av samojederna för
sirtja. Samiska språket har ett substrat gemensamt med de samojediska språken. Det
förklaras av ryska forskare av att det finns ett gemensamt uralisktalande substrat hos
samer och samojeder. Det substratet anses komma från den urbefolkning som fanns i
norra Eurasien innan de nuvarande folken bildades. L.V. Chomič och andra forskare
anser att sirtja har ett samband med samerna och samernas förföräldrar. Jakuterna
kallar sina närmaste samojediska grannar för saamaj. (Jakuterna är ett turko-tatariskt
folk i nordöstra Sibirien som för ca. tusen år sedan tvingades norröver, till följd av
någon sorts naturkatastrof, från trakten runt Bajkalsjön).
En fråga vi nu kan ställa oss är om våra dagars samojedhundar stammar efter hundar
som ursprungligen redan fanns hos Sirtjafolket som bebodde västra Sibirien redan
innan samojedfolken kom dit eller om de stammar efter en hundstam som följde med
samojedfolken när de flyttade ut på den sibiriska tundran, vilket är en relativt sen
historisk företeelse i förhållande till den långa tid som Sirtja eller andra fiske- och
jaktkulturer bebodde sibirien. Här kan vi fundera över om hundarna kanske redan
fanns i Sibirien när de moderna samojediska folken anlände dit eller hade de hundarna
med sig? Eller är dagens hundstams uråldriga historia en mix och uppblandning mellan
befintlig hundpopulation i Sibirien och de hundar som eventuellt följde med de mer
sentida polarfolken när de vandrade in över tundran?
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Problemen och myterna kring samojedfolket
En av de stora missuppfattningarna som råder bland samojedhundsentusiaster är idén
om en nation och ett samojedfolk. Detta missförstånd är begripligt och förklarligt.
Från första början då den första informationen om områdena och folken i Rysslands
och Sibiriens avlägsna hörn kom, vilket kom till oss på 1200-talet, pratade man bara
om det samojediska folket och inte något om de olika folken, språken, kulturerna
och försörjningssätten, utan man drog alla över en kant. Först efter det att en mer
detaljerad forskning kommit igång visade det sig att samojedfolket bestod av flera
existerande nationer. Det var människor som talade sitt eget språk och hade sin
egen kultur. Vissa av dessa nationer har under århundraden dött ut och/eller slagits
samman. Idag finns det framför allt fyra grupper/nationer: Nenetser (vilka kan delas in
i tundranenetser och skogsnenetser), enetser (även här tundraenetser och skogsenetser),
selkuper och naganasaner. På 1700-talet hittade man också i södra Sibirien Soyot- och
Motorsamojeder, med flera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nenetser – Har alltid varit den största gruppen
Enetser – Räknas ofta idag in under nenetserna.
Naganasanerna – Är den samojedgrupp som levt mest isolerad.
Selkuper – Tidigare ostjaksamojeder.
Sayaner.
Mansi
Chanter – tidigare ostjaker, ett folkslag främst boende vid Uralbergen och Obfloden
i Sibirien. Ett grannfolk till samojederna, beblandades ofta med samojederna
och förväxlades ofta med dem. Också chanternas ostijakhund har en stor del i
etableringen av dagens västerländska samojedhund.
”Alltså en mängd olika folkslag, kulturer och försörjningssätt.”

Just fenomenet att prata om samojedfolket som ett folkslag och en nation har varit
grunden till många missuppfattningar om rasens ursprung. Detta är också troligen
anlednigen till varför det idag råder en del konflikter i om samojedhundens stamfäder
var renvallare och/eller draghundar just tack vare att många människor än idag klassar
samojedfolket som ett enda folkslag och tittar på en liten del av detta folk, och många
gånger kanske fokus faller på nenetserna som idag är den största gruppen och tror att
det uteslutande är ifrån dessa folk som våra hundars stamfäder kommer ifrån. Men efter
att mer grundligt ha tittat på varifrån bland annat expeditionshundarna kom ifrån är
det tydligt att det är från folkslag som levde längre österut, så som en viss del nenetser
(troligtvs icke renskötande), selkuperna/ostjak-samojederna och samojedernas grannar
ostijakerna som våra hundars förfäder kommer ifrån. Överlevande expeditionshundar
utgör majoriteten av rasens ursprungshundar.
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Samojedhalvön Yamal
I många skrivna verk om samojedhunden nämns samojedhalvön Yamal. Då den både
i dagligt tal och historiskt sett benämnts som samojedhalvön är det lätt att tro att ja
här levde samojedfolket och deras hundar, men var det verkligen så? Nja, detta är ett
mycket snävt sätt att beskriva dessa folkslags och deras hundars lokalisering. Visst lever
det olika samojedgrupper på Yamal men det levde också ett ännu större antal olika
folkgrupper som kategoriserades in under samojedfolket på otroligt mycket vidare
geografiska områden i västra Sibirien än bara kring Yamalhalvön. Dessutom stammar
ju majoriteten av våra ursprungshundar från de mer nordöstliga områdena kring Ob
och Yenissejfloderna, vilket ger oss en helt annan geografisk ursprungsplats för våra
hundar än Yamalhalvön. Frågan är om överhuvudtaget någon av ursprungshundarna
hämtades från Yamalhalvön?!
Majoriteten av ursprungshundarna var överlevande hundar efter diverse
polarexpeditioner, så för att komma så nära sanningen som möjligt bör man titta på
varifrån hämtades dessa hundar geografiskt, och vilken typ av hundar selekterades?
Alexander Tronheim som anlitades som hunduppköpare till många av expeditionerna
reste i slutet av 1800-talet över den gamla postvägen i Tyumen till Beresowa för att
köpa hundar, en liten gammal stad på vänster sida av Ob som redan på 1500-talet
spelat en roll i koloniseringen av Sibirien. Här var runt december och januari som
samojeder och ostjaker från tundran och taigan samlade för att betala Yassak, en viss
form av beskattning. Också många hundar samlades, vilka:
1. Kom främst från området mellan Ob och Jenisejfloderna.
2. Där levde bland annat selkuper/ostjaksamojeder och chanter/ostjaker, samt ett antal

nenetser och enetser.
3. Samojediska och ostjakiska hundar beblandades.
4. Inför expeditionerna införskaffades goda draghundar från folkgrupper ur samojed-

och ostjakstammar.

Fortsättning av artikeln följer i nästa nummer av Polarhunden!
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En nybörjares släddebut!
Av Susanne Nilsson

Som polarhundsägare bosatt i Skåne är
man lycklig om man får uppleva snö som
ligger på marken i mer än två dagar. Milslånga körvägar med fina spår i fantastisk
natur är en dröm som känns svår att genomföra i södra delen av Sverige. Även om
det många gånger är lockande att flytta
längre upp i landet, beslutade jag och min
sambo oss för att ta det nästa alternativet
på listan och besöka våra uppfödare till
den senaste hunden Ixa, för att få uppleva
det vi här nere i Skåne drömmer om, att
få köra släde!
Efter ett par mail och telefonsamtal blev
det bestämt att söndagen den 2 januari
skulle bilen gå från Ystad i Skåne upp till
Snow Shadow´s Kennel i Nyköping. Som
ett barn på julaftonsmorgon flög jag upp
ur sängen när klockan ringde. Vi var iväg
ganska tidigt på söndagsmorgon, med stor
förväntan och glädje över att få tillbringa
ett par dagar med vad som inte bara är
Ixa´s uppfödare, utan även personer som
blivit våra vänner. Resan flöt på bra och
sju timmar senare rullade bilen upp på
uppfarten på kenneln. Efter att ha kramat
om varandra, sträckt på benen och låtit
Ixa hälsa på Josefin och Jocke, packade
vi ut våra saker i gästhuset där vi skulle
bo. Våra tre hundar fick komma ut och
rastas och efter lite prat kom vi fram till
att vi skulle ge oss ut på en slädtur. Och
inte nog med det, jag skulle få låna en av
deras slädar och köra med våra egna tre
hundar! Jag som är nybörjare och inte
stått på släde på flera år och dessutom nu
med en gravid mage, skulle köra våra tre
hundar som aldrig fått dra släde! Jag funderade lite på hur det skulle gå men kom

fram till att om man inte testar får man
inte veta. Så hundar vattnades och selades
på i mörkret. Jocke skulle köra ett spann
före med min sambo som passagerare,
Josefin på ATV:n efter och sist skulle jag
köra. Så med alla hundar klara och en
snabb genomgång av släden så bar det
av. Jag tror att det ord som kan beskriva
känslan man får som nybörjare och få se
sina egna hundars otroliga glädje över att
göra vad de är födda till är WOW!
Att jag var nybörjare märktes, men att
hundarna aldrig dragit med släde märktes
inte. Det tog en stund innan jag kommit
underfund med släden, men hundarna jobbade på bra och höll ett skapligt tempo.
Banan var kanske lite väl avancerad för
mig men jag höll mig kvar och gjorde mitt
bästa när vi kom fram till de plogade partierna där isryggarna stod rakt upp. Ibland
stod släden på sidan, ibland rakt upp och
ibland var det bara att satsa och göra ett
litet hopp. Hundarna hade inte för avsikt
att stanna upp oavsett hur det gick för mig
bak på släden, och jag skrattade för mig
själv och undrade hur jag kunde väntat
så länge med att köra släde. Det är en
upplevelse jag hoppas att alla får uppleva!
Dagen efter tänkte vi köra i dagsljus. Jag
som är gravid och fått känna på foglossningens biverkningar ville ta det lugnt
med själva körningen. Så istället för att
köra tvåspann sattes våra hundar ihop
med kennelns hundar. En blandning av
rutinerade hundar, med 3 kullsyskon på 8
månader varav den ena, Ixas bror Dexter,
gick i led och våra två andra hundar som
aldrig gått i spann, sattes ihop. Våran
Dexter fick gå i wheel med en söt liten tik
Polarhunden 1/2011

39

Familjen samlad efter körningen, där både Jocke och jag turades om att stå på släden.
Foto: Josefin Andersson

Jocke och ”familjespannet” med Akla, Dexter, Ixa och Vilda i full fart!

och våra tikar Ixa och Xena sattes framför.
Totalt slutade spannet på åtta hundar och
det var dags för avfärd! Jag fick hoppa i
släden och sen bar det av. Det var minst
lika kul att få åka med och se hur våra
hundar jobbade som att köra själv. Ixas
bror Dexer gick i led och gjorde ett jättebra jobb trots hans unga ålder. Och trots
denna blandning av åldrar, individer och
hundar som aldrig träffats gick det jättebra! Inget strul eller bråk och jag förstår
nu vad många menar med att siberian huskyn är samarbetsvillig och fullt fokuserade
på jobb när de drar. Under turen stannade
vi ett par gånger och lät hundarna posera
för Josefin som tog bilder, och för varje
stopp blev hundarna mer och mer ivriga
över att få komma iväg. Ett byte gjordes,
min sambo Robert fick ta plats i släden,
och jag satte mig bakom Josefin på ATV:n.
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Foto: Josefin Andersson

Turen fortsatte utan strul och våra hundar
var otroligt glada och nöjda. Jocke hade
dock fler hundar att köra senare på kvällen och begav sig själv iväg för att dra på
nya spår. Under tiden rann tiden iväg för
oss andra som lagade mat och tog det
lugnt i soffan. Full med nya intryck och
information somnade vi alla tidigt den
kvällen och sov gott.
Och som vi alla vet så går tiden fort när
man har roligt. Vi var nu inne på vår sista
dag och en sista tur skulle genomföras. Jag
och Josefin framförde vårt önskemål om
att få ihop Ixa med sina syskon Dexter
och Vilda och även sätta in deras mamma
Akla i ett spann. Och så blev det också!
Ixa fick gå tillsammans med syster Vilda
och mamma Akla och bror Dexter gick i
led. Jag hoppade upp bakom Josefin på

ATV:n och sen låg vi bakom Jocke som
körde ”familjespannet”. Det gick riktigt
fort! Det värmde lite extra i mitt mattehjärta att få se den lilla valp vi hämtat på
kenneln ett par månader tidigare, nu ha
vuxit upp till en fin levnadsglad unghund
som fått möjligheten att få känna på livet
som draghund i full utsträckning. Hon
har aldrig varit lyckligare såg det ut som.
Och vid vändning fick även jag testa på
att köra spannet. Det gick uppför men
hundarna kämpade. Med vinden vinande
i håret och ljudet av hundarnas flämtande
konstaterade jag att detta måste vara höjden av livsglädje!
Turen liksom dagarna tog slut allt för fort.
Med värmande ord från uppfödarna satte
vi oss i bilen igen, men nu på väg hem.
Med lite sorg i hjärtat konstaterade jag
och min sambo att vi bor för långt ifrån
Ixas uppfödare. Vi är så otroligt glada
över det stöd vi får med vår inköpta hund,
och att vi får ta del av deras vardag och
gästfrihet på kenneln. När vi köpte Ixa
för snart ett år sedan fick vi inte bara en
hund vi hoppas mycket på och som vi är
nöjda med, vi fick även vänner för livet.

Som nybörjare både inom rasen siberian
husky, men även ny att stå på släde, vill
jag uppmana alla er andra som har möjligheten att testa era hundar med släde att
göra det! Det finns många hjälpsamma
människor inom draghundsporten som
är villiga att hjälpa till med goda råd,
utlåning av utrustning och kan hjälpa en
med de frågor man har som nybörjare. Vi
är alla nybörjare i början och aldrig kan
man lära sig för mycket. Jag hoppas att
nybörjare tar mer plats och vågar fråga
och be om hjälp. Vi behöver fler medlemmar, fler polarhundsägare och fler som
engagerar sig i de olika raserna och sporten. Jag är otroligt glad att vi fick testa snö
som omväxling från barmarkskörningen
och är absolut fast nu. Så med fler resor
till snösäkra delar av Sverige, med hjälp
från uppfödare och andra kunniga förare,
och med träning ska vi köra på snö igen i
större utsträckning och med fler hundar.
För det är väl som man säger- en gång
polarhundägare, alltid polarhundsägare!
Stort tack till Josefin och Jocke för trevliga dagar och oförglömliga minnen och
upplevelser!
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första gången, kan jag rekommendera att läsa Vildmarkstips av Lars Monsen, nyttigt
även för den som är en riktig fjällräv.
Till slut vill jag påminna om vårens vackraste äventyr: träffen i Jonsgård tillsammans
med våra norska grönlandshundvänner. Det håller på att bli en viktig tradition som har
allt: vacker natur, fin hundkörning, trevlig samvaro, god mat och mycket hundsnack
in i natten. Kräver inga förhandskunskaper eller meriter.
Ha en fortsatt fin vinter!
Kari-Mette

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Från Nederhögen.

Foto: Eirin Hagan

Kari-Mette Sundal, 0731-81 49 77
kari-mette@telia.com

Vice ordförande

Monica Hjelm, 0152-183 85
irkes@allt2.se

Sekreterare
Harriet Svensson, 070-353 89 63
harriet_83@hotmail.com

Kassör
Michael Schmidt-Nägel, 0933-204 29
076-108 07 07
michael.sn@telia.com

Ledamot

Ulla Lindroth Andersson, 0768-822 511
KaptenU@telia.com

Suppleant

Lena Tano, 070-337 04 38
froken_turbo@hotmail.com

Suppleant

Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com

Representant SPHK valberedning
Sofia Christensen

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Helene Ouchterlony (sammankallande)
och Lasse Hammarfalk
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Hej i vårsolen!
Nu är vi mitt i den finaste tiden på året, med många
härliga aktiviteter med våra hundar. Hoppas att ni
alla har möjlighet att njuta av snön och hundarna.
Vinter i hela landet borde ge de flesta möjlighet till
fina turer även på hemmaplan. Det finns även massor
av aktiviteter att delta i som arrangeras av distrikt
och rasklubbar runt om i landet. Aktiviteter som
några få eldsjälar lägger ner sin lediga tid på så att vi
andra ska få fina upplevelser. Utan eldsjälarna ingen
klubbverksamhet. Tack till er som ställer upp! Som
mångårig medlem i olika hundklubbar inser jag att
det är när man har engagerat sig i klubbarbete som
vänskap och de roligaste minnena har uppstått. Det
är det absolut bästa sättet att komma in.
Att vara grönlandshundägare handlar mycket om
friluftsliv och naturupplevelser. Att följa TV serien
Nordkalotten 365, på måndagskvällarna, får det
att rycka i friluftstarmen. Lars Monsen har gjort sig
känd som en riktig äventyrare, men han är också en
förebild när det gäller ett mera normalt friluftsliv
som alla kan idka. Under flera av sina turer har han
haft med sig grönlandshundar, och han skriver i en
av sina många böcker att grönlandshunden är den
bästa allroundhunden för friluftintresserade! För
er som ligger i startgroparna att åka på fjälltur för

Flygande start.
Foto: Anders Långström

Glada hundar och förare innan start i
Nederhögen.
Foto: Anders Långström
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Wiktor Hagan på väg ut. Foto: Eirin Hagan
Vi som ofta står i start/målområdet känner
att vi snart är bortrationaliserade. Men det
är ju inget nöje att med stelfrusna fingrar
försöka skriva ner tider från en klocka
som ger tolkningsmöjligheter när det gäller tiden heller.

Meriteringstävling, 2x3 mil, Nederhögen 21-23 januari
I samband med att rasklubben för grönlandshund hade sitt årsmöte 2011 arrangerades ett av de två meriteringstillfällen som godkänts för grönlandshund
för säsongen. Även samojed och alaskan malamute var representerade. Dessutom
blev det en riktigt internationell träff, med både tyska, holländska, danska och
norska deltagare.
Några hade tagit chansen och tillbringat
några extra dagar på Nederhögens vildmarkscenter, och provat på de fantastiska
banor som jag tror att framför allt Leif
Olsson och Evert Larsson ska ta åt sig äran
för. Det var många lovord som yttrades
om kvalitén på spåren efter första dagens
3-mil. Lite tur ska man väl också ha som
spårläggare, och det hade de! För dag 2
började det snöa och det höll sedan på
ända fram till söndag förmiddag. Det hade
blivit tufft om det hade kommit redan ett
dygn tidigare.
Totalt var det 11st nordiska spann, 4st i
4-spann släde och 6st i 8-spann släde som
kom till start.
I både den nordiska klassen och 8-spann
släde var det sekundstrid i toppen. Helen
Lundholm (nordiskt) hade efter fredagens
körning 6 sekunder tillgodo på Lennart
Andersson! På lördagen vände dock Lennart detta till slutseger.
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Wiktor Hagan och Leif O kämpade i
8-spannsklassen och på fredagen var
Wiktor 11 sekunder före Leif i mål. Det
utökades sedan något under lördagen.
4-spann släde vanns av Jimmy Ekholm
med sina malamuter, och därefter kom
Lena Tano med ett trespann grönländare.
Fullständig reultatlista på annan plats.
Före den gemensamma middagen, modell
rikligt knytkalas, avhölls prisutdelning
med riktigt fina vandringspriser, design
Leif O, till de tre klasserna.
Leif hade också sponsrat rasklubben
med en digital startklocka i den modell
som Draghundsportförbundet kommer
att vilja se på alla tävlingar framöver. Så
småningom kan man med denna teknik
kompletterad med chip runt foten på föraren och chipläsning a la Vasaloppet följa
varje ekipage och få en exakt resultattid.

På söndagen hade vi en stafettävling
över ca 3.5 km. Valfritt körsätt, allt från
lina med en hund till nordiskt två-spann
med tolkande barn efter och även större
slädspann. Den som inte hade egen hund
att åka med kunde låna. Lag om 2 personer lottades ihop och det blev totalt 5 lag i
tävlingen. En smula kaotisk inledning förvandlades med många hjälpande händer
till en riktigt trevlig skojtävling som även
kan ses som ett tillfälle att träna omkörningar m.m. då det bitvis var ganska tätt
mellan spannen.
Detta löp vanns av Sofia Ouchterlony,
en-spann lina med grönländare/Karin
Olsson med 2-spann nordiskt med samojeder. Andra plats; Jan-Olof Högström/
Anna Ouchterlony, båda med grönländare. Tredje plats: Andreas Knudsen/
Sofia Brändström, samojed resp. alaskan
malamute, Fjärde plats: Trine LysholmHagan/Gisle Uren med Inger på släden,
båda med grönländare och därefter kom
Anne Uren med lilla Jenny tolkande/ Eirin
Lysholm-Hagan båda med grönländare.
Det är väldigt trevligt att kunna utnyttja
varandras arrangemang för tävling och
meritering, och denna helgen var ett
exempel på detta. Det gav också ett bra
tillfälle att ventilera gemensamma frågor
som rör våra raser.
Vi ses igen!
Vid pennan/Helene Ouchterlony

Ett vackert trespann Alaskan malamutes.
Foto: Anders Långström

Underbart att se samojeder i tävlingsspåren.
Foto: Anders Långström

Lennart Anderson vinner nordisk
Foto: Eirin Hagan
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Tävling gillar en del och de har samlats på Nya Nordic Open och Polarhundsmästerskapen
i Åsarna samt de aktiviteter som distrikten anordnat, Mälardalsdistriktets KM till
exempel i Hamra. Krister Afséer kör VM i långdistans under februari. Tyvärr passar
VM´s klassindelningen våra hundar dåligt i medeldistans och sprint för både nordiska
och slädhundsstil så i dessa grenar blir det nog inget deltagande från Sverige.

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

Maximus och Rusa pustar litet på väg mellan Helags och Sylarna.
Foto: Ulf Åkerman

Hej malamutevänner!
Vintern har varit gynnsam för våra fyrbenta vänner
i större delen av vårt avlånga land, så långt. Vi har
haft möjligheten att njuta tillsammans med dem i
deras rätta miljö, snö och kyla.

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

På dragmeriteringssidan inleddes året med Snöträffen
i Nornäs, där snöförhållandena och övervatten på
sjöarna tyvärr gjorde att 3-milsbanan fick gå två
varv på 15 km-banan. Det myckna snöandet gjorde
också spåren tunga vilken gjorde tiderna långa,
men skam den som ger sig, det finns fler tillfällen
att meritera hundarna på. Banorna gick på de nya
fasta lederna i Nornäs som skall färdigställas under
barmarksdelen av 2011. Kom och hjälp till och
färdigställ spåren så blir det enklare att arrangera
träffar och meriteringstillfällen på ett snösäkert ställe
oavsett vilken ras Ni kör!

Vecka 6 går Nya Malamuteckan av stapeln och jag är övertygad om att det kommer
att bli bra på en fin plats i fantastisk miljö. Tyvärr så har inte anmälningarna ramlat
in i den takt vi hade förväntat oss och vi övervägde att ställa in utställningen på
grund av för få anmälda hundar. Hur kan man vilja missa en rasspecialutställning i
vintermiljö i en vacker fjälldalgång? Under veckan så har det planerats en massa kul
förutom utställningen med bland annat interna och externa föreläsare, meritering på
milen och 10-milen samt turer i olika väderstreck.
SHAM-draget, tillika i år rasmästerskap , har nog också arrangerats när du läser detta.
Det brukar alltid vara en av de största polarhundssamlingarna under vintern och ett
populärt meriteringstillfälle.
Det som återstår av SPHK´s aktiviteter under vintern kan ni se på www.sphk.se alt
www.malamuteklubben.se. Missa inte alla roliga aktiviteter i glada vänners lag!
Vi har när ni läser detta har vi en del nya funktionärer efter årsmötet, där några har
valt att kliva av efter långt och trogen tjänst medan andra väljer att kliva av efter lite
kortare tid som funktionär. Det är fantastiskt lärorikt att jobba med klubben och man
får se verksamheten ur fler vinklar än sin egen.
Missa inte nu slutet på vintern tillsammans med hundarna! Den finaste tiden i
fjällvärlden kommer nu, vårvintern med varma dagar och djupa snödrivor.
Tobias Hjortvall

Några malamuteägare var samtidigt som Snöträffen på utställning i Göteborg med
framgång som resultat.
Ett gäng malamuteägare samlades i Nederhögen på Grönlandshundsträffen och
meriterade hundar där. Kul att umgås med andra liknande raser! Många är vi som
har mycket att lära av grönlandshundsfolkets stora vana av att vistas i fjällmiljö på
vintern, de har en lite annorlunda kultur med mera bruksinriktade individer som kör
mera än den genomsnittlige malamuteägaren.
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ARMBÅGAR 2010-05-01 – 2010-12-31
S62055/2009
SE33630/2010
S17014/2007
S31555/2009
S31557/2009
S24622/2009
S31553/2009
S22171/2008
S28268/2009
S57078/2008
S40342/2009
S56905/2008
S54090/2009
S31556/2009
S54098/2009
S50060/2008
S54772/2008
S40352/2009
S31558/2009
S38723/2009
S14850/2009
S37412/2007
S24624/2009
S14853/2009
S37413/2007
S51963/2007
S51967/2007
S12419/2009
S43470/2005
S56903/2008
S57639/2007
S40356/2008
S54769/2008
S41448/2008
S56907/2008
S20329/2009
S69673/2007
S13024/2009
S57968/2006
S57955/2008
S57959/2008
S55788/2008
S50058/2008
S43734/2004
S38720/2009
S41449/2008
S57081/2008
SE67296/2010
S50059/2008
S50061/2008
S51961/2007
S54773/2008
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Najanin's Ultimo Cooper
Trap Line Black Ice Viking
Yukon Trail Lizzy
Tornarsuk Kodiak Tehya
Tornarsuk Kodiak Tuwa
Arctic Trail's Zoolander
Tornarsuk Kodiak Wenona
Järnviljan's Indi A Ocean View
Mackinaw Savanna Chaco
Night Trail A Touch Of Black Magic
Tämjantorpets Black Tower
Polar Trax One In A Million
Night Trail Legends Of The Wolf
Tornarsuk Kodiak Ayasha
Night Trail Hearsays Of The Wolf
Cahppes Princess Valetta
Tämjantorpets Knob Creek
Tämjantorpets Windy Peak
Tornarsuk Kodiak Rodricc
Moonlover's Spring Amira
Noatak's Valemon Bear Du Apatcha
Shannuq's Magnificent Molly
Arctic Trail's Zeuz
Noatak's Valemon Shira Du Apatcha
Shannuq's Magnificent Hauk
Northern Mushers Cotzebue
Northern Mushers Candle
Noatak's Snowdog Iluk Du Yra
Nordic Sled Dog's St Cougar
Polar Trax One Of A Kind
Northern Mushers Deep-Love-Miss
Eastern Hill Naglikpok Nikka
Tämjantorpets Heaven Hill
Shannuq's Magnificent Zeke
Polar Trax Odds In Favor
Snow Cutter's Hard-Working Maximus
Järnviljan's Sitka The Eagle
Chayo Diablo
Cahppes Blaze Tracey
Mihakias Fender Ice Blue Metallic
Mihakias Fender Black Cherry Burst
Shannuq's Noble Tikaana
Cahppes Baron Of Gozo
Acala
Moonlover's Spring Arco
Shannuq's Magnificent Dimma
Night Trail A Hell Of Black Magic
Dristige Nala Av Vinterborgen
Cahppes Queen Of Santa Venera
Cahppes Lady Mdina
Northern Mushers Be-Your-Best
Tämjantorpets Sullivan Cove
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HÖFTER 2009-05-01 – 2009-12-31
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED grad 1
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED grad 2
ED ua (0)
ED ua (0)
ED grad 1
ED ua (0)
ED ua (0)
ED grad 2
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)
ED ua (0)

S62055/2009
SE33630/2010
S17014/2007
S31555/2009
S31557/2009
S24622/2009
S37409/2007
S31553/2009
S22171/2008
S28268/2009
S57078/2008
S40342/2009
S56905/2008
S54090/2009
S31556/2009
S54098/2009
S50060/2008
S54772/2008
S40352/2009
S31558/2009
S38723/2009
S14850/2009
S37412/2007
S24624/2009
S14853/2009
S51963/2007
S37413/2007
S51967/2007
S12419/2009
S56903/2008
S57639/2007
S40356/2008
S54769/2008
S41448/2008
S56907/2008
S19389/2003
S20329/2009
S69673/2007
S13024/2009
S57968/2006
S57955/2008
S57959/2008
S55788/2008
S50058/2008
S43734/2004
S41449/2008
S57081/2008
SE67296/2010
S38720/2009
S50061/2008
S50059/2008
S51961/2007
S54773/2008

Najanin's Ultimo Cooper
Trap Line Black Ice Viking
Yukon Trail Lizzy
Tornarsuk Kodiak Tehya
Tornarsuk Kodiak Tuwa
Arctic Trail's Zoolander
Shannuq's Magnificent Akka
Tornarsuk Kodiak Wenona
Järnviljan's Indi A Ocean View
Mackinaw Savanna Chaco
Night Trail A Touch Of Black Magic
Tämjantorpets Black Tower
Polar Trax One In A Million
Night Trail Legends Of The Wolf
Tornarsuk Kodiak Ayasha
Night Trail Hearsays Of The Wolf
Cahppes Princess Valetta
Tämjantorpets Knob Creek
Tämjantorpets Windy Peak
Tornarsuk Kodiak Rodricc
Moonlover's Spring Amira
Noatak's Valemon Bear Du Apatcha
Shannuq's Magnificent Molly
Arctic Trail's Zeuz
Noatak's Valemon Shira Du Apatcha
Northern Mushers Cotzebue
Shannuq's Magnificent Hauk
Northern Mushers Candle
Noatak's Snowdog Iluk Du Yra
Polar Trax One Of A Kind
Northern Mushers Deep-Love-Miss
Eastern Hill Naglikpok Nikka
Tämjantorpets Heaven Hill
Shannuq's Magnificent Zeke
Polar Trax Odds In Favor
Arctic Trail's Killed The Cat
Snow Cutter's Hard-Working Maximus
Järnviljan's Sitka The Eagle
Chayo Diablo
Cahppes Blaze Tracey
Mihakias Fender Ice Blue Metallic
Mihakias Fender Black Cherry Burst
Shannuq's Noble Tikaana
Cahppes Baron Of Gozo
Acala
Shannuq's Magnificent Dimma
Night Trail A Hell Of Black Magic
Dristige Nala Av Vinterborgen
Moonlover's Spring Arco
Cahppes Lady Mdina
Cahppes Queen Of Santa Venera
Northern Mushers Be-Your-Best
Tämjantorpets Sullivan Cove

HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad B
HD grad A
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad B
HD grad B
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad D
HD grad B
HD grad A
HD grad C
HD grad C
HD grad A
HD grad C
HD grad B
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad C
HD grad A
HD grad B
HD grad D
HD grad B
HD grad C
HD grad C
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
HD grad A
HD grad B
HD grad A
HD grad A
Polarhunden 1/2011

49

ÖGON 2010-05-01 – 2010-12-31
S66514/2004
S41449/2008
S38720/2009
S38399/2007
S57638/2007
S62864/2007
S55788/2008
S56524/2007
S64102/2008
S20329/2009
S46882/2002
S17592/2007
S13658/2007
S40356/2008
S17640/2005
S56903/2008
S51963/2007
S37413/2007
S14853/2009
S37412/2007
S50669/2009
S56380/2009
S25732/2001
S12671/2008
S54771/2008
S31558/2009
SE24319/2010
S52432/2009
S43866/2007
S16339/2006
S28269/2009
S56385/2009
S61177/2009
S36365/2005
S10051/2006
S16338/2006
S39176/2006
S31556/2009
S54090/2009
S50664/2009
S40352/2009
S54098/2009
S17638/2005
S26797/2004
S38723/2009
SE33630/2010
S31555/2009
S49652/2005
S62828/2006
S17014/2007
S10779/2004
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Wille
Shannuq's Magnificent Dimma
Moonlover's Spring Arco
Polar Trax Chasing The Stars
Northern Mushers Don'Tcry
Northern Mushers Etropia
Shannuq's Noble Tikaana
Nordic Sled Dog's Ak Black Amber
My Alaskan Million Dollar Baby
Snow Cutter's Hard-Working Maximus
Jiepeer's Koyuk
Cahppes Chakachatna
Draga Od Mamuti Skály
Eastern Hill Naglikpok Nikka
Sirenek's Midnight Eclipse
Polar Trax One Of A Kind
Northern Mushers Cotzebue
Shannuq's Magnificent Hauk
Noatak's Valemon Shira Du Apatcha
Shannuq's Magnificent Molly
Cahppes Morning Star
Järnviljan's Proud Zuki
Mahlemiut's Klondyke Samiq
Malamutemammas Sila
Tämjantorpets Kentucky Gentleman
Tornarsuk Kodiak Rodricc
Kalamals Dancing To The Rhythm
Uyak Kalamals Arapaho Anna
Mackinaw Belle Star
Mihakias Dizzy Miss Lizzy
Mackinaw Backwood Taiga
Järnviljan's Proud Tokaio
Cahppes Cold Days
Arctic Trail's Tequila Mali
Mackinaw Masterbrew
Hopi Point's Grizly Bear
Eastern Hill Kamotik Kiwok
Tornarsuk Kodiak Ayasha
Night Trail Legends Of The Wolf
Cahppes Wolf Pass
Tämjantorpets Windy Peak
Night Trail Hearsays Of The Wolf
Queen-Anne
Iasaks Chila
Moonlover's Spring Amira
Trap Line Black Ice Viking
Tornarsuk Kodiak Tehya
Iloq
Terra Polar's Tenace Nakuuvoq
Yukon Trail Lizzy
Arctic Trail's Northen Light's
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Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt BP måttlig utbredning
Öga ua
Öga ua
katarakt BP
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt BP måttlig utbredning
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt total
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt BP
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
Öga ua
katarakt total

Luciaträff 2010
På eftermiddagen den 12 december samlades ett antal förväntansfulla mushers på
Björnåsen utanför Borås. Kylan var sträng
för breddgraden och snön låg vit, spåren
var klara och väntade på ivriga tassar och
snabba medar och skidor. Det var dags för
årets Luciaträff.
Tre av fyra polarhundsraser fanns på
plats, inga grönlandshundar i år. Första
ekipage ut blev en nordisk åkare med
samojeder, det vilda ylandet på kvarvarande hundar visste inga gränser när de
förstod att det snart kunde vara deras
tur. Slädar ställdes upp och glada hundar
spändes för, ett efter ett försvann spannen
bort längs vägen, runt det bitvis ganska
krångliga men roliga spåret.
Efter en mils körning kom ekipagen tillbaka i skymningen med rosor på glada
musherkinder, lite samvaro och fika blev
det innan sällskapet splittrades, tyvärr
medgav temperaturen ingen längre stund
ute trots mysiga eldar att värma sig vid.
Tack till köldtåliga mushers som kom och
till Frida och Magnus som stod för spåret
och elden! Vi hoppas på fler trevliga och
roliga träffar i vår, håll koll på malamuteklubbens hemsida för information. Alla
är välkomna!
//Linda Söderström
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Vart är den svenska malamuten på väg?
Av Louis Liljedahl

Vår ras har begåvats med nya och tuffare regler för bruksprov. Detta trots att
hela idén om dålig arbetsförmåga hos våra hundar egentligen är ett mantra vars
sanningshalt aldrig på riktigt har testats. Jag anser ej att dragförmågan är ett
problemområde för malamuten i Sverige. Istället är jag rädd att den föreslagna
vägen kommer att motverka sitt syfte, vilket ju förhoppningsvis bör vara att
hålla våra hundar inom rasbeskrivningen. Vi bör ej spilla krutet på att undersöka dragförmågan på det sätt som görs idag, utan istället fokusera på betydligt angelägnare uppgifter, nämligen att bibehålla de arktiska egenskaperna hos
våra hundar och skapa djupare diskussioner kring rasens sjukdomar.
Bakgrunden till idén att införa ett bruksprov bundet till championatet för vår ras
var farhågan att vi skulle få två sorters
malamuter; en utställningstyp och en
arbetstyp. Syftet var gott men frågan är
om våra hundars eventuella oförmåga
att arbeta i sele någonsin har utgjort ett
reellt problem. Min egen erfarenhet, som
sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden,
säger mig att i princip alla polarhundar
kan lära sig att dra. En del blir draggalningar, andra kanske inte lika helhjärtade
arbetare, men de allra flesta malamuter
blir goda draghundar om de tidigt och på
rätt sätt kommer in i branschen.
Utvärdering av våra dragprov
Vad jag önskar i nuläget är en utvärdering av vad dragprovet egentligen har
åstadkommit för vår ras. Vilken effekt
har det haft på vårt avelsarbete? Ett sätt
att ta reda på det kan vara att jämföra
den procentuella andelen champions av
den befintliga malamutepopulationen,
före respektive efter dragprovets införande. Det skulle också vara intressant att
veta hur många fullcertade hundar som
har försökt men ej klarat provet, respektive hur många fullcertade hundar som
har genomfört ett godkänt prov. Och
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hur många hundar finns det idag med avklarat dragprov som inte är fullcertade?
Kanske vore det även en idé att fråga
våra uppfödare i en enkät hur de anser
att dragprovet har påverkat deras syn på
avel och sina hundar.
Ett otillgängligt och oklokt utformat
dragprov
Jag känner flera malamuteägare med
utställningsmeriterade hundar som på
egen hand inte har möjlighet att genomföra dragtester med sina hundar. De kan
exempelvis bero på kroppsliga begränsningar men kan även ha att göra med
det faktum att testtillfällena är få och ej
spridda över vårt vidsträckta land. Det
finns en hel del hundar som således aldrig får chansen att genomföra proven.
Eftersom dragproven endast erbjuds vid
ett fåtal tillfällen på ett fåtal platser i vårt
land, är risken stor att allt färre individer
blir avelsbärare, vilket i längden kommer
att minska genpoolen.
Att våra dragprov sedan baseras på
vinnande tider från mestadels i kortdistanstävlingar måste rimligtvis favorisera
smäckra och snabba hundar samt förare
som är skickliga skidåkare respektive
lätta slädförare. Om sådana hundar an-

vänds i avel, vilket är högst troligt eftersom officiella meriter alltid är attraktivt, resulterar det oundvikligen i att vi
i framtiden får hundar som saknar den
substans och storlek som krävs för fraktarbete på längre distanser.
En sådan utveckling skulle i så fall strida mot rasbeskrivningen, som säger att
”He is not intended as a racing sled dog
designed to compete in speed trials. The
Malamute is structured for strength and
endurance…” (”Han är inte ämnad som
sprinthund i hastighetstävlingar. Malamuten är byggd för styrka och uthållighet…”). Att testen efterhand blivit allt
mer tidskomprimerade gör utvecklingen
ännu mer sanslös. Det finns till och med
en uttalad risk att dessa extrema hastighetstester kommer att motarbeta sitt syfte
och resultera i det man ursprungligen var
rädd för, nämligen att vi får två typer av
vår ras: en otypisk sprintmalamute och
en malamute som motsvarar rasbeskrivningen men som saknar officiella meriter.
När tävlingsintresset tar över
Jag har talat med flera malamuteägare
som levt i tron att det var fel på deras
hund/hundar eftersom de bedömde att
den/de inte skulle klara dagens brukstester. Detta har resulterat i att de ej är motiverade att åka på rasklubbens träffar eftersom de upplever att klubben bedriver
en allt mer tävlingsinriktad elitverksamhet. Här kan påpekas att tävlingar i sig
ej är något negativt, eftersom det är ett
sätt att aktivera våra hundar. Problemet
uppstår när vi låter tävlingsivern inom
klubben påverka hur vi värderar rasen
och dess ursprungliga funktion. Intresset
inom klubben för att köra snabbt med
malamuter har vuxit i takt med att mark-

naden har uppfunnit lättare och snabbare
slädar samtidigt som skidåkarna har fått
mer fartanpassade skidor och pjäxor.
Någonstans under vägen tycks rasklubben och våra fartälskande medlemmar
ha glömt bort att rasbeskrivningen är till
för att bevara de ursprungliga egenskaperna, och att våra meriteringsprov bör
ha som syfte att nå detta mål.
Förslag till nytt bruksprov som bättre
passar rasbeskrivningen
Mitt förslag är att vi ersätter nuvarande
tävlingsinriktade meriteringsprov och
test med nya arbetsprov som gör det
möjligt för alla malamuteägare att delta.
En fraktutflykt i vildmarksterräng där
flera spann i lugnt tempo tillsammans
kan uppleva naturen och gemenskapen
i en stressfri miljö. Ett sådant prov tror
jag skulle gagna både klubben och rasen
på sikt. Den utrustning man behöver ha
med sig när man är ute på tur, vilket inte
sällan innefattar passagerare i släden,
kan mycket väl räcka som belastning för
hundarna i spannet. Ett sådant arbetsprov kan även ha som syfte att sprida
information om fjällvett och friluftsliv kunskaper som är viktiga för alla hundägare.
Arktiska egenskaperna viktigare
Jag nämnde inledningsvis att vi istället
för att vara ängsliga för en eventuell otillräcklig dragförmåga hos våra hundar
borde värna mer om bevarandet av rasens
arktiska egenskaper. Även om du har en
världsmästare i drag så hjälper inte det
om hunden exempelvis har för kort svans
eller dåliga (sockbeklädda) tassar som ej
klarar av hårda påfrestningar i ett arktisk
klimat. Med sådana handikapp överlever
inte ens din dragchampion i Alaska.
Polarhunden 1/2011
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AMCA's kritik av meriteringsreglerna fick inte betydelse på årsmötet!
Det är med stor oro jag nu skriver detta
inlägg till Tidningen. Anledningen är årsmötet, som hölls i Ljungdalen 12/2 2011.
Egentligen borde det ha varit en artikel
som prisade det ställe, man hade valt till
Malamuteveckan 2011. Det vart enskild
men mycket vackert belägen nära till
högfjäll och med bra tillgång till trampade leder och mysiga små stugor. Ända
moment som vart lite tråkig, var den rätt
så långa avstånd från parkeringsplatsen
till stugorna.
Tyvärr kommer artikeln att handla om
det faktum, att de ytterst få frammöte
på årsmötet (Det vart inte alls representativt för klubbens malamuteägare och
uppfödare) samt styrelsen valde totalt att
ignorera ett mycket viktigt brev från som
skickades till den svenska malamuteklub
veckan innan årsmötet.
Brevet var från rasens ursprungliga
moderklub; Alaskan Malamute Club of
America, och vart skickad som underlag
för debatt inför röstningen om motionen
om ändring av de nuvarande meriteringsreglerna.
Den stora grupp av uppfödare och
ägare av alaskan malamute, som stod
bakom denna motion, hade tidigare kontaktat AMCA för att få hjälp till att tolka
om man ”låg rätt till” i Sverige med hänsyn till meritering av alaskan malamute.
Amca tog -och tar fortfarande saken med
mycket stor alvar.
Steven T. Anderson, AMCA’s president,
skrev i detta långa brev, att AMCA
önskade att bli hört i denna fråga. Han
uttryckta sin djupaste oro och bekymren för att rasen i Sverige håller på att
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utveckla sig bort ifrån det, som finns
beskriven i standarden. Han kritiserade
stärkt de nuvarande meriteringsreglerna,
där en max-tid för genomförande sätts
av den/de snabbaste spann. Spann som
i övrigt kunna bestå av andra raser än
alaskan malamute: Samojedehund eller
grönlandshund. I pulkaklassen tillåts ju
samojedspann att delta i samma klass
som alaskan malamute.
Steven Anderson betonar, att en alaskan
malamute är en kraftfull frakthund samt
en allsidig brukshund, vars arbetsområden innefattar mycket annat än att jobba
framför en släde. -Och som han direkte
skriver: ”Speed has never been a requirement of the working malamute”.
Han slutar sitt brev med på det aller kraftigaste att uppmana oss till att se över
våra meriteringsregler igen och ändra
dem på så sätt, att meritering, där tid är
ett moment i bedömningen, ersätts av annan typ av meritering, som bättre mäter
rasen gentemot det, som beskrivs i rasens
standard.
Kan det sägs mera klart? -och vem andra
än AMCA’s president har rätt att säga
det till oss?
Det var detta brev styrelsen valde inte att
publicera innan mötet och som knappast
fick refereras till på årsmötet. På trots av
detta brev valde man att rösta ner motionen som föreslår att reglerna för meritering ses över igen.
Kirsten Poulsen, uppfödare av rastypiska alaskan malamute, Kennel Mihakias

Ovan: Chiliway’s Black Barrel ”Chess” , och Chiliway’s En Luna ”Noomi” är redo för att ge sig iväg på
en slädtur...
Nedan: ... Och så bär det av tillsammans med samojedkompisarna fram och matte Camilla DhelinJohansson på släden!
Foto: Josefin Andersson

tävlingsmomentet har stor betydelse om
man är ovan vid att tävla. Detta kanske
vore en tävlingsform att fundera över.

Siberian husky

Jag tror att vi i framtiden behöver se mer
över gränserna för att skapa engagemang.
Vi måste hitta en enkel väg där vi i ras-

klubben avdramatiserar tävlandet och gör
det till ett gemensamt intresse att träffas
och prövar våra hundar. Siberian huskyn
är trots vårt moderna samhälle fortfarande en arbetande slädhund.
Anders Hörnlund

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

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

Vice ordförande
Fredrik Neiman
info@neimans.com

Sekreterare

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

Kassör
Vakant

Ledamot
Börje Jansson
taxi.ragunda@swipnet.se
Pernilla Persson, 0730-490 746
Risselåsvägen 17, Grelsgård
833 35 Strömsund

Suppleanter

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

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

Utställningsansvarig
Susanne Simonsson, 0250-445 42
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NO UCH, Takoda C´Fats Domino ”Dante”,ny champion och
BIG-2 i Kirkenes, juni-10, just fyllda 2 år.
Foto: Agneta Henriksson

Rasklubben för siberian husky
Även i år kan vi njuta av snön som finns i de södra
delarna av landet, vilket har gett flera möjligheter
till fina slädturer. Årets stora händelse är WSA-EM i
Italien och VM i Norge med både sprint, medel- och
långdistans på programmet. Det är första gången det
är ett officiellt VM i långdistans i både öppen klass
och för renrasiga polara hundar ”nordic breed”.
I Sverige upplever jag ofta att mycket är tillrättalagt
och väldigt seriöst när det gäller tävlandet. I slutet
av december tillbringade vi flera trevliga dagar i
Norge. Där hade vi också nöjet att delta på ”Gausdal
5-mila” en öppen tävling, d.v.s. den var öppen för
alla hundtyper. Det fanns en sträcka och två klasser, en i åtta-spann och en i öppen klass (den enda
begränsningen var ditt eget förnuft). Anmälan och
betalning gjordes på plats. Starten gick mellan kl 9.30
och 11.30. Med andra ord startar du när du vill eller
när du känner dig klar oavsett klass. Sedan fanns det
de som körde lite tidigare, men det gick också bra.
Det som fascinerade mig var att sprint, medel- och
långdistansförare tävlade i samma klass, på samma
5-milasträcka. Efter avslutad tävling räknades resultatet fram i respektive klass. Detta var ett enkelt
arrangemang med få funktionärer, en trevlig och
avslappnad form att delta på. Det avdramatiserade

Bergtuvas Maranello ”Melwin”.

Foto och ägare: Malin Granqvist
Polarhunden 1/2011
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Medlemsprofilen möter

Christer Johansson – Med sikte på Polardistans
I den allra sista medlemsprofilen för den här gången har turen kommit till
samojedföraren Christer Johansson i Bålsta, som fick frågan av Ulla Lindroth
Andersson i förra numret. Christer får därför avsluta den här artikelserien med
att berätta mer om sig själv, hundarna och fina minnen, tillsammans med hans
tankar kring den nya satsningen på att genomföra Polardistans!

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

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

Sekreterare

Heléne Larsson
08-560 420 84, 08-560 420 84
070-377 44 56, 070-377 44 56
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

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

Bror Eriksson
0226-30231
Blinkastigen 26, 774 61 Avesta
eriksson.bror@yahoo.se

Camilla Dehlin-Johansson,
018-34 43 22 eller 070-318 05 08
Värsta Gårdsväg 1
cassamiras_camilla@msn.com
Eva Skullman
011-71105 eller 0738-320 437
Häijan gård, 614 96 Östra Ryd
eva.skullman@hotmail.com

Samojeden Cd är trött efter arbetet.

Foto: Ulrica Öhman

Vilken härlig vinter vi har haft ända ner i Skåne!
Hoppas nu att alla tagit till vara på denna vita kalla
tid med allt vad det innebär av roliga aktiviteter.
I skrivandes stund arbetar styrelsen för fullt med det
sista inför Furudal. Det är mycket som ska klaffa så
att alla får en bra vistelse där. Resultaten av veckan
kommer i nästa nummer av Polarhunden, men jag vet
att vi har över 90 hundar anmälda till utställningen
och i draget är det många stora spann anmälda. Det
är också många som anmält sig till polarhundstest B,
vilket är jätteskoj. Hoppas på många nya meriterade
samojeder.

46-åriga Christer Johansson bor tillsammans med frun Camilla i Häggeby i
Bålsta, som ligger mellan Stockholm och
Enköping. När de träffades för över 25
år sedan fanns inga tankar kring att köpa
en polarhund eller att ens börja med drag,
men idag har Christer och Camilla sju
egna samojeder och två siberian huskies,
de kör båda drag med hundarna och Crille
har synts flitigt ute på tävlingarna under
många år. I år har han dock lagt sprinten
på hyllan och satsar nu hårt på att genomföra sin och hundarnas allra första
långdistanstävling!

Det blev ett kort inlägg denna gång, men nästa numer
det blir betydligt mer då vi har massor att rapportera
från Furudal, bl.a. alla resultat, hur årsmötet gick,
den nya styrelsen ska presenteras och rapport från
medlemsmötet/uppfödarmötet.
Ha det gott allihopa!
Anneli Jönsson

Suppleant

Cecilia Gunnvall
044-70620 eller 0709-28 10 99
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad
cissy@swedsams.se
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Christer på VM i Åsarna 2008. – Jag var väldigt
nöjd med vår placering där och hela grejen var
så stor och jättekul att få vara med om! Definitivt
ett fint minne, berättar han.
Foto: Josefin Andersson

Christer Johansson är uppvuxen i Stockholm och jobbar till vardags som lastbilschaufför, utöver hundarna är de största
intressena flugfiske och hårdrock. Ska han
beskriva sig själv med tre ord blir svaret en
tålmodig, snäll och bekväm kille.
När och hur blev ni hundägare?
– Vi bestämde oss för att skaffa hund men
egentligen inte någon speciell ras. Camillas mamma tipsade om samojedhunden,
eftersom hon hade haft en i familjen och
trodde att det skulle passa oss. Efter att
ha hälsat på en (blivande) uppfödare och
deras hundar var vi fast. 1993 flyttade den
9 månader gamla Chiro hem till oss och
det har vi aldrig ångrat!
Men då hade ni fortfarande inga planer på
att börja köra drag, hur kom ni i kontakt
med det?
– På en promenad i Bålsta träffade Camilla
på en siberian ägare som hon började
prata med och blev då värvad av henne
till SPHK. Vårt intresse för drag väcktes
när vi då kom i kontakt med klubben och
vi började åka på träffar och vagnsrace
där vi fick mycket nya dragkompisar med
polarhundar inom alla fyra raserna. Det
var kul att få komma ut och träffa andra
likasinnade, vi fastnade i draget och på
den vägen är det.
Polarhunden 1/2011
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siberian huskies och gillade typen, så då
köpte vi Chess i början av 2005. Många
trodde att vi skaffade siberian huskies för
att öka farten på samojederna men så var
det inte, utan tanken var att byta ras med
en övergång.
Men när Crille och Camilla sedan flyttade ut på landet där risken för att störa
andra inte var lika stor, kom också möjligheten att ta in några nya samojeder.
De visade sig vara riktigt bra draghundar
som kunde lära upp de tidigare att bli
bättre, vilket resulterade i en nysatsning på
samojederna och siberian husky planerna
stannade av.
Att få sticka ut på härlig tur med hundarna, grilla
korv och njuta i solen är något Christer verkligen
uppskattar!
Foto: Camilla Dhelin-Johansson

Crille började själv prova på drag med
Chiro, det blev 1-spann i alla möjliga varianter på både snö och barmark. De båda
tyckte det var jättekul med draget som
då kom att bli ett gemensamt och trevligt
intresse i familjen. Crille och Camilla fick
ganska snart känslan att de ville skaffa
fler samojeder så de kunde köra båda två
och även få ihop till ett större spann så
de kunde börja köra släde. Ett år senare
köpte de därför ytterligare en samojed,
sedan blev det en till och så växte hundskaran sakta men säkert.
Ni har nu även två siberian huskies, varför
blev det ytterligare en polar ras?
– Det fanns flera anledningar. Dels så ville
vi ha fler hundar och vi hade inte så många
duktiga samojeder då, samtidigt som vi
även bodde i radhus mitt i ett villaområde
vilket inte var så passande då samojeder
skäller en hel del. Vi hade träffat på en del
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Har du någon favorithund?
– Alla är ju favoriter på sitt sätt. Men
Gaston är vår absolut bästa ledarhund
och honom jag inte vill vara utan!
Både fina och knasiga minnen
Crille har både kört skidor och släde med
hundarna, men det är slädstilen han fastnat mest för. Ett lite knasigt hundminne
hittar han just från en av sina allra första
skidäventyr med första hunden Chiro
1994, då de var på en nybörjarkurs som
SPHK anordnade för dragintresserade.
– Jag hade bara cyklat någon gång med
Chiro innan och nu skulle jag köra linkörning första gången jag stod på ett par
skidor. När vi kom tillbaka såg jag ut som
en ranglande stel pinne, men hunden gick
bra! Jag såg att Stig Julander och Ingegärd
Holmberg stod och titta på mig, garvade
och viskade lite till varandra. Flera år
senare fick jag veta från Ingegärd att Stig
sagt något skämtsamt i stil med ”ta ifrån
killen hunden, han kommer förstöra honom med den där dåliga skidåkningen”, så
det kändes ju lite pinsamt men samtidigt
var det kul att hunden gick så bra!

ner hastigheten på dem i höstas då de var
vana med sprint. 16-milen på Polardistans
är lagom längd att börja med och jag tror
det passar samojeden. Det ska bli roligt
att både få uppleva tävlingen, vara själv
där ut och se hur hundarna går. Det ska
bli jäkligt spännande!

Christer i Hamra 2011 med det 8-spann samojeder han även ställer upp med i Polardistans i år.
Foto: Josefin Andersson

Några av de finaste minnena som Crille
har kommer från de allra första gångerna
de var i fjällen med hundarna. – Vi hade
bara två samojeder på den tiden och i
mitt minne var det alltid strålande sol.
Vi linkörde var sin hund (med mindre
bra skidåkning) och jag hade ryggsäcken
packad med engångsgrillen och korv, det
var så mysigt att sitta där och njuta i solen!
När det kommer till tävlingar har Crille
synts flitigt ute i framför allt sprintspåren
de senaste åren. Resultaten på senare tid
har varit riktigt bra, bland annat vinst i
sprinten på Nordiska Samojedmästerskapen tre år i rad, pallplatser på Polarhundsmästerskapen och bästa samojedspann
med en sjätteplats totalt i 4-spann sprint
på Polarhunds-VM 2008.
Nu har du lagt sprinten på hyllan och
satsar för första gången på en långdistanstävling, Polardistans. Berätta mer!
– Jag tycker det är mer avslappnat och inte
så stressigt att köra längre distanser som
det är i sprinten. Visst, det kräver också
mycket mer träning och det ska därför
bli kul att få se om hundarna håller med
den träningen vi kört, det svåra var att få

Avslutningsvis, Ulla Lindroth Andersson
undrade i förra numret just hur du lägger
upp träningen inför Polardistans, både
för dig själv och hundarna, och vad du
har för mål? Hon vill också veta hur du
ser på samojeden som arbetande hund?
– För att överhuvudtaget våga starta på
en tävling som denna så har jag fått stor
hjälp av att fråga erfarna hundförare som
kört denna typ av tävling, framför allt
Annica och Nisse Uppström och Morten
Hölland och Kristen Nörve från Norge.
Dessutom har Mälardalens kurs och fjälltur förra året varit till mycket stor hjälp.
Jag har försökt få hundarnas träning så
regelbunden och varierad som möjlig med
olika distanser, tungt eller lätt och under
varierade väderförhållanden, jag även har
legat ute och tältat en del. Min personliga
träning är tyvärr inte lika regelbunden
men både löpning och styrketräning har
jag försökt få in i programmet.
– Målet är att vi ska genomföra tävlingen
på ett förtjänstfullt sätt och att vi alla nio
ska vara vid gott mod! Naturligtvis önskar
jag att all träning som vi lagt ner på denna
tävling ska ge resultat och att jag ska
kunna ha med mig alla åtta hundar under
hela tävlingen, men allt kan hända…
– Samojeden är en fantastiskt och aktiv
hund som älskar att arbeta. Jag tycker
att det är en kompetent ras med många
inriktningar men framför allt är den en
draghund!
Av Josefin Andersson
Polarhunden 1/2011
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ALASKAN MALAMUTE

Valpar väntas 7-9 februari
e. Vindsabbe´s herkules u. Vindsnabbe´s
gnista.
Vindsnabbe´s kennel: 076-812 35 13
// Peter

Planerad parning
Första parningen mellan två dubbelchampion-malamuter i Sverige?
Hane: S62828/2006 S(polar)CH S(u)CH
N(u)CH Terra Polar´s Tenace Nakuuvoq
Tik: S49652/2005 S(polar)CH S(u)CH
Iloq
Parningen kommer att genomföras om
allt går som planerat i maj, juni.
Båda hundarna är fria på armbågar, höfter och ögon.
För mera information kontakta:
Ninni & Tobias Hjortvall
0702-27 28 56, 070-689 48 83

Siberian Husky valpar
4 hanar och 2 tikar födda 4/1
e: Neimans Blazer
u: Team Amarox S
Dragmeriterade och utställningsmeriterade föräldrar med trevligt och socialt
temperament
www.wildtribes.se
Siberian husky valpar väntas
förhoppningsvis i slutet av mars e Komaksiut’s Moose x Vintervisa’s Höst Sol.
Moose är en snygg hane som jobbar
mkt bra som spannhund, han har ett
andra pris på draghundprov 3. Han har
2 cert på utställning, blev senast BIR på
Sib husky specialen i Bjursås -10. Sol är
en välbyggd tik som jobbar som mycket
duktig kommandoledare. Hon springer
med snabbt och lätt steg. Har 2 Ckn
på utställning. Valparna förväntas bli
duktiga draghundar med snygg extriör.
Vill du veta mer om kullen? Besök
min hemsida: www.vintervisa.com Alt
välkommen att ringa Pernilla Persson
0730-490746.
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Saga söker nytt hem: Tik Tämjantorpets
High Altitude kallad Saga till vardags,
född 20090613 söker nytt hem pga ändrade familjeförhållanden.(Far S(Polar)Ch
Yukon Trail Zipp, Mor Tämjantorpets
Famous Grouse (polarhundtest D))
Liten mjuk tik som behöver få stärka
självkänslan en del. Pigg, glad och mycket lyhörd. Kan gå lös till viss del, mycket
bra draghuvud och har redan provat gå
i led - mycket lovande tik i selen. Lugn
inomhus, full fart utomhus
För information kontakta: Ulrika Öhman på telefon 0703 88 99 37 säkrast
kvällstid. Finns just nu hos oss på Tämjantorpets, Evertsberg i Dalarna.

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

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

email: heidiburgh@telia.com
hemsida: heidiburgh.com
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63

Är hunden laddad?

Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

Jakt-, sport- och arbetande hundar

Foto: Nina Plesner

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

Uthållighet

Förnyad energi

Effektiv återhämtning

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

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

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

Recovery ges som mellanmål under
dagen och efter avslutat arbetspass.

Tack vare Rehydration minskas risken
för elektrolyt- och vätskeunderskott.

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

Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning
på grund av definitiv avflyttning,
vill vi ha tillbaka tidningen med
uppgift om den nya adressen. Till:

HillebergAd-Polarhunden0111-SmScnc-MMcNair-143x146.pdf
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Tält för varje äventyr

Matty McNair/www.northwinds-arctic.com

Läs mer och få Tälthandboken gratis på
www.hilleberg.com
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