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Ett till nummer klart
Det första jag vill säga här är att jag är oerhört
glad och tacksam för hur mycket material
som ni medlemmar skickar in till tidningen.
Artiklar som ni skickar in om saker som har
hänt, tävlingar och träffar ni har varit på och
vad ni gör med era hundar tycker jag är väldigt
intressant att läsa om i Polarhunden. Och det
vet jag att andra också gör.
Tyvärr har jag dock ett begränsat antal med
sidor så till detta nummer var vi tvungna att
plocka bort en del och det är jag mycket ledsen
för. Jag sparar allt ni skickar in och använder
det i framtida nummer.
Egentligen skulle resultatlistan för säsongens
tävlingar komma med i detta nummer men
med tanke på hur mycket annat som hade
kommit in så bestämde vi att flytta på det till
nästa nummer. Nr 3 av Polarhunden är ju det
numret som brukar vara tunnast så det kändes
klokt att göra så.
Jag vill också tacka för ert engagemang på
Facebook. Av alla sätt vi har försökt att få tips
om vad ni vill läsa om verkar Facebook vara
den bästa :-) Jag jobbar på att era önskemål
om artiklar i tidningen ska komma till tryck.
Forstätt komma med önskemål och idéer.
Våren är nu hos de flesta av oss och det är dags
att ta hand om allt som har gömt sig i snön
och ta fram barmarkgrejjerna. Hoppas att ni
får en fin vårsäsong med Era hundar.
// Mia

Resultatlistan kommer i Nr 3

Förväntansfulla hundar innan starten
på SHAM-draget. [Foto: Mia Karacs]

Omslagsfoto: Lill Racka av Trolldom på Fjätervålen.
[Foto: Göran Arvidsson]
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LEDAR
SKALLET
Tack!
Ja, det finns all anledning att säga tack, tack och återigen tack till alla de ambitiösa
och fantastiska människor som möjliggjort alla tävlingar och alla meriteringstillfällen
som har genomförts under säsongen. I år har det på många platser varit tuffare än
någonsin eftersom snön inte har varit en bristvara utan i stället en överskottsvara.
Polarhundsmästerskap
Polarhundsmästerskapet arrangerades av Nedre Norra i Åsarna. Det var ett väldigt
bra arrangemang såväl beträffande spår som allt annat omkring. SPHK’s styrelse
riktar ett stort tack till Nedre Norra för ett mycket väl genomfört arrangemang. Vi
vill också framföra våra gratulationer till, i första hand, medaljörerna men också till
alla andra deltagare.
Polardistans
Nästan 50 anmälda deltagare! Det känns väldigt bra när man ser hur många
distanstävlingar har väldigt svårt att dra tillräckligt många deltagare. SPHK’s styrelse
riktar ett stort tack till Västra för ett fint arrangemang och vi gratulerar medaljörerna
och de övriga deltagarna.
Svenska medaljer på IFSS-VM
De svenska deltagarna i klassen Nordic Breed nådde stora framgångar vid
världsmästerskapet. Vi gratulerar
•
Jenki Lindgren, guld sprint 8-spann
•
Kim Dulk, silver långdistans 400 km
•
Eveline Koch, silver medeldistans 6-spann
•
Lisbeth Brax Olofsson, silver sprint 6-spann
•
Pia Ångström, silver sprint 4-spann
•
Dalia Ramström, silver sprint 4-spann junior
•
Marie Israelsson, brons sprint 4-spann
•
Agnes Christoffersson, brons sprint 4-spann junior
World Sleddog Association (WSA)
WSA’s EM genomfördes i Italien utan svenskt deltagande. Det har vi förståelse för
eftersom många valde att delta på IFSS-VM i Norge. Det man kan fundera över
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är vad som hände med B-hundarna. De tävlade, av naturliga skäl, inte i Norge
eftersom där enbart fanns en klass för polarhundar, Nordic Breed. Det innebar att
samojeder, grönländare och malamuter skulle konkurrera med siberian huskies på
sprintdistanserna. Vi anser att mästerskapet borde ha genomförts i A-, B- och C-klass.
Då hade vi haft även B-hundar i spåren i Norge. Beträffande WSA befinner vi oss i
en knepig situation. Som jag har skrivit förut är SPHK medlem i WSA, men saknar
mandat. Huruvida vi ska delta på WSA’s mästerskap eller inte bestäms av Svenska
Draghundsportförbundet. Vi har ingenting emot det, men då borde det vara SDSF
som är medlem i WSA. Det säger SDSF blankt nej till. Ytterligare ett problem är att
WSA kommer, enligt uppgift, att ta beslut om ett ändrat dopingreglemente. Sannolikt
kommer det inte att vara i överensstämmelse med WADA-reglementet. Genomförs den
förändringen så kommer vi att få problem eftersom det innebär att de förare som kör på
WSA-tävlingar kommer att stängas av från allt tävlande av SDSF. Även SKK kommer
att ha kraftfulla synpunkter på vårt medlemskap i WSA. Vad är då WSA egentligen.
Jo, det är en utbrytarorganisation ur den franskdominerade europeiska organisationen
FISTC. Tyskarna hade fått nog av fransmännen och då grundades WSA i en bil mellan
München och Berlin. Det totala medlemsantalet i de organisationer som är anslutna till
WSA är ungefär som medlemsantalet i SPHK. Flera länder representeras av väldigt små
organisationer med färre än 10 medlemmar. Den fråga som vi till sist måste ställa oss är
om det är försvarbart att vara medlem i WSA. Medlemsavgiften är inte avskräckande,
men det kostar oss ändå mellan tre och fyra tusen per år. Hur viktigt är ett VM och
ett EM? Dessutom ska vi inte glömma att den konkurrerande organisationen FISTC
arrangerar också EM och VM. Hur mycket är ett sådant mästerskap värt? Jag anser
att vårt medlemskap i WSA omgärdas av många frågetecken, men jag skulle gärna
vilja veta vad ni som medlemmar i SPHK tycker. Har det ett så stort värde för oss att
delta (när det passar SDSF) att vi ska fortsätta att vara medlemmar?
Utställningar
Så här i slutet på mars kan vi ana att vintern har ett slut. Även om det fortfarande
finns mycket snö kvar så känns det ändå att våren har gjort sitt intåg. Då inträder
nya utmaningar för polarhundsfolket. Utställningssäsongen drar igång! Det är bara
ett år sedan vi genomförde vår domarkonferens och förhoppningsvis har domarna
det som vi kom överens om i färskt minne. Jag tror och hoppas att vi går in i en
utställningssäsong där domarna kommer att döma fram de arbetande polarhundarna.
Det var funktion som var ledordet på konferensen och låt oss hoppas att det blir så
även i utställningsringarna.
Vår och sommar
Till sist vill jag önska er alla en skön vår och sommar. Ni vet att nu kommer det stora
eländet. Värme, mygg, knott, getingar och en massa annat skräp. Var tapper, håll ut.
Det är snart midsommar och sedan vänder det och går mot bättre tider. Lycka till
med översommringen!
Ha det! //Per Agefeldt, ordf.
Polarhunden 2/2011
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Aktivitetskalender 2011/2012
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
14/5
21/5
28/5
2/6
26-28/8
27/8
2-4/9

Utställning Bjurholm, Nedre Norra
SPHKs årsmöte och utställning i Simmatorp, Västra
Utställning Bjursås, Gävle-Dala
Utställning Ånnaboda, Mälardalen
Siberian Husky-dagarna
Utställning Sollefteå, Nedre Norra
Höstträff Orsa Grönklitt med specialutställning 4/9,
Rasklubben för Grönlandshund
17-18/9 Utställning och träff, Simmatorp, Västra
17-18/9 Siberian husky specialklubbsutställning, Idre
1-2/10
Mördarbacksdraget, Falun, Gävle-Dala
4-6/11
Alaskan malamute special, Piteå, Barmarksmästerskap, medlemsmöte,
specialutställning 5/11
1/1 2012 Nyttårsrace, Gävle-Dala

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.
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Övre Norra
Mikael Oja/Kiruna, Tina Oja/Kiruna, Mattias Oja/Kiruna, Jenny Steen/Gällivare
Nedre Norra
Sven Wirén/Duved, Jörgen Bergström/Härnösand, Anders Witzöe/Östersund,
Britta Sethson/Umeå, Torbjörn Johansson/Järpen
GävleDala
Ulrika Morell/Borlänge, Tobias Mårtensson Hjortvall/Borlänge,
Jessica Henriksson/Kungsgården
Mälardalen
Christina Dahlberg/Bergshamra, Anna Skog/Tyresö, Bo Erixon/Bromma,
Johannes Olofsson/Bergshamra, David Ax/Bettna, Thomas Dahl/Örsundsbro
Västra
Thomas Johansson/Skene, Borghild Hagen/Åmotfors, Titti Carlsson/Skepplanda
Södra
Sara Porle/Jämjö, Martin Björk/Malmö, Myrthel Brander/Malmö,
Annika Magnusson/Johannishus, Marita Olsson/Landskrona, Per Karlsson/Bjärnum

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.
På förekommen anledning vill jag påminna Er att titta på Ert medlemskort, så att
där står rätt rasklubb. Det har blivit fel hos en del medlemmar och hos andra finns
det ingen rasklubb alls.
Vi fel, kontakta SKK på 08-795 30 50.
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 2/2011
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En kall dag i februari åkte Janne Nordlöf och Caroline Hoffman Jönsson från SPHK
NN och av stöd av idrottslyftet ”skola och idrott” från SDSF till en skola i Strömsunds
kommun och gjorde en populär presentation av vår sport. Efter att Caroline hade visat
ett bildspel om vår sport för de 30 eleverna som gick i klass 4 – 6 fick de möjlighet att
själva få köra med hundarna. Carin Thonberg som arbetar som lärare i Strömsund
och inom NN ungdomssida, hade jobbat för att denna mycket omtyckta presentation
blev möjlig att genomföra. Detta är en tanke som funnits väldigt länge inom NN och
Carin gjorde detta möjligt, något som känns helt fantastiskt.
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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Tobbe kör ett sexspann ned till vårt hus efter en 4 mila
träningstur [Foto: Sandra Olhsson]

Ungdomssidan
”Idrott och skola” - Ungdomar på SM
och VM
Nu när den värmande SOLEN kommer kan vi njuta
av vinterns alla framgångar i både SM, VM och de
egna mål som vi uppfyllt. Vi kan ta oss en extra titt
på om vi har alla medlemmar med oss som finns i
hushållet, som jag skrev om i förra numret så man
kan ute i distriktet skapa aktiviteter som är aktuella
för ungdomarna som finns ute i landet.

För framtiden skulle jag vilja slå ett slag för SDSF:s träff den 14 – 15 maj på Quality
Airprot Hotel, Arlandastad för att diskutera framtiden för draghundsporten. Här
bjuder man in alla föreningar och en person får åka på SDSF:s bekostnad. Flera kan
åka från varje distrikt men då måste klubben betala detta. Här kommer man även
att ta upp ungdomsfrågor, så det är bra att boka upp Er och prata med Ert distrikt
om just detta.
Vid pennan // Caroline Hoffman Jönsson

Vildmannens
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

Vi har sett en hel del ungdomar ute på arrangemangen i vinter och det känns mycket roligt men vi måste
jobba mer på att öka siffran av aktiva ungdomar.
Sitter Du hemma och har idéer om aktiviteter som
Du inte tycker skapas i just ditt distrikt så ta genast
kontakt med ungdomsansvarig ute i distriktet, för
de behöver alla hjälp som kan fås.
Hjälps vi åt blir allting mycket lättare.

Draglinor och tillbehör

www.hundkoket.se
www.polarisindustries.com

Hundkörning • Utrustning
Tillverkning • Skärslipning

SM i Gafsele och Sveg och VM i Hamar har lett till
många fina framgångar för ungdomarna och det
känns toppen att få ta del av deras framfart ute i
spåren! I Gafsele har man ganska flacka banor medan
ungdomarna i Sveg fick jobba på en tyngre och
mycket mera teknisk bana, där det krävdes enorm
stryka från både åkare och hund.
Polarhunden 2/2011
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www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se
Efter målgång i SHAM-draget. [Foto: Mia Karacs]

Hej igen, Polarhundsläsare!

VM i Hamar
En vecka har gått och jag har nog fått smälta
lite av det som hänt
[Agnes Christoffersson] Att bli uttagen till att representera Sverige
i ett världsmästerskap känns fortfarande som en stor sak för mig
som bara är junior!
Och efter en snöig, solig och alltför varm helg med otroliga hundar stod det klart att
jag fick åka hem med en bronsmedalj i fickan, vilket inte är så illa!
Men ändå tycker jag att något som är lika mycket värt är att få uppleva kamratskapet i truppen och att jag fick lära känna massor av nya människor när vi bodde ihop
under denna vecka.

Nu håller mars månad precis på att ta slut och isen
och snön håller på att släppa sitt järngrepp om
distriktet. Trädgårdarna är fulla av gyttja, och hundarna tas in i husen mer sällan. På bara några dagar
har temperaturen gått från några få minusgrader till
12-13 över nollan.

Ordförande

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

Vice ordförande

Charlotta Lundgren

Sekreterare

Joakim Persson

Kassör

Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Ledamot

Petra Nielsen

I skrivande stund är förberedelserna inför Vaggerydsutställningen i full gång, och när ni läser har
den förhoppningsvis förlöpt väl precis som tidigare
år. Distriktets första Skånedrag för året är också i
planeringsstadiet, och bör ha skett den 9:e april.
Om ni mot förmodan missat det, så var lugna, för
vi planerar ytterligare en inkarnation av tävlingen
under hösten.
Ha’t bra, så ses vi i nåt spår, på nån utställning eller
tävling.
David Erman, ordf. Södra

Jag vill verkligen tacka Johan Grönberg, Kjelle EK, Anna Björklund och Janne Nordlöf för att jag fick chansen att följa med. Även stort tack till våra otroliga vallare
Börje Jansson och Lasse Hammarfalk som fixade vårat glid så bra.
Sist men inte minst vill jag ju tacka min lilla mamma, som fixar och donar med allt,
utan henne skulle jag inte kunna hålla på med den här sporten och inget av detta
hade hänt!
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för att få alla att hamna på rätt plats i rätt tid. Det är många mer att nämna som jobbat i det tysta men jag hoppas ni vet vilka ni är. Tack till de italienska veterinärerna
som ställt upp i år igen med den medicinska kompetensen. Samtidigt är jag fylld av
beundran inför alla dessa människor och hundar som kommer ifrån när och fjärran
för att ge sig ut på spåren i 16 eller 30 mil och skall där klara sig på egen hand under
färden. I år har vi haft besök från Italien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Norge och
för första gången 2 spann från Finland som gärna ville återkomma samt inte minst
alla svenska förare och hundar som tagit sig fram i spåren. Hoppas ni alla kan känna
en stor tillfredsställelse efter att ha varit med om detta.

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Anna Palmblad från vinterracet i Lekvattnet.

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
Ladkas 17, 455 96 Hedekas
therese_hemberg@hotmail.com
0528-200 09, 070-964 31 40

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar

Marita Åhl, 0504-105 44, 0730-41 86 11
Jose Perez, 0570-220 82, 0709-39 74 43

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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Nu har värmen och våren kommit till västra
delarna av SPHK
Hej på er alla och tack för en fin senvintersäsong, i
alla fall en bit upp i landet. Vi har haft vårt vinterrace i Lekvattnet med nöjda deltagare och nöjda
arrangörer. Stort tack till alla som ställde upp och
hjälpte till. Banorna vi körde på var perfekta fast en
del hade nog åsikter om ”pannkaksbacken” i slutet
av rundan. Lekvattnets skidklubb bistod med våfflor,
grädde och gott humör samt inte minst som tidigare
nämnts perfekta banor. Vi hade en 1-milabana samt
5 km att köra på. Vi hade även öppnat upp för en
A-klass där alla var glada att de fick vara med på
lika villkor. Meriteringstillfället vi hade togs väl
tillvara på av de som ställde upp. Tre av fyra hundar klarade meriteringen varav en blev polarhundschampion tack vare detta. Vi hoppas att detta skall
bli en återkommande tävling i snösäkert område.
Under vecka 10 gick traditionsenligt Polardistans av
stapeln med Björn Zelander i spetsen som tävlingsledare. Han har tillsammans med övriga funktionärer
trollat med knäna för att få tävlingen att avlöpa med
nöjda deltagare. Herr och fru Polardistans, Inge och
Rose-Marie Eklund har som vanligt gjort ett stort
arbete före, under tiden och efteråt för att få alla
bitar på plats. Patrik Hedberg har haft järnkoll på
funktionärer samt sist men inte minst skött logistiken

Ett stort tack till er alla
När tidningen kommer har Västra haft sitt årsmöte och förhoppningsvis har vi som
står på vallistan fått förnyat förtroende och kan fortsätta jobba med det vi vill, att få
alla att känna att vi är en stor familj med plats för alla.
Vi står i år som arrangör för SPHK’s årsmöte där jag hoppas många kommer och gör
sin röst hörd. Det hela tar sin plats på Simmatorp i Skara där vi samtidigt passar på
att ha en vårutställning. Det blir alltså två utställningar för Västra i år. Den andra
blir i september på samma plats med vagnsrace och andra aktiviteter. Vi har fått en
medlem som vill hjälpa till att introducera nya medlemmar. Det är Jose Perez som
bor i Arvika och skall stötta Marita Ål. Det känns väldigt roligt att det är så många
som vill engagera sig i klubben. Hoppas vi alla kan ha en trevlig sommar och vila oss
i form till höstens övningar.
Tack för ordet
Polarforskare Palmblad

Henrik Emanuelsson med en blivande
polarhundschampion framför sig i Lekvattnet.
Polarhunden 2/2011
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SPHK Västra inbjuder till officiell Vårutställning
Lördag 21 maj 2010
på Simmatorp i Skara
SPHK:s årsmöte kommer att hållas efter utställningen
Domare: Jesper Andersson: Siberian husky
Gunilla Sandberg: Alaskan malamute, grönlandshund och samojed

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

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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Alaskan malamuten Noatak’s sunrise embla du cheyenne ,
Ägare : Jennie Kraft Hult. [Foto: Kristofer Carlsson]

Kenth Hjelm, 0152-183 85

Sekreterare

Anders Larsson, 08-591 433 82

Vi tar sats mot nya aktiviteter

Kassör

Kariitta Ryttinger, 070-747 62 55

Ledamot
Vårt distrikt har haft årsmöte i lokaler tillhörande
Leonard Antonsen, 070-397 86 88
Märsta-Sigtuna brukshundklubb. Vi var inte många
Rebecca Persson, 073-417 28 92
som var där. Utöver kärnan av styrelsen var också
Suppleant
Christer Johansson, 018-34 43 22
en handfull medlemmar på plats. Inga motioner
Andreas Knudssen, 08-570 262 16
hade kommit in, så allt på dagordningen avhandlades snabbt. Vi som beviljades ansvarsfrihet tackade
för det med att gå vidare i ännu ett år av frivilligt
arbete. Några mindre förändringar i styrelsen blev
det. Inget mer om det här och nu. Kolla på hemsidan, där finns aktuella uppgifter om
den nya styrelsen.

I distriktets regi har medlemmarna närmast att vänta sig den traditionella vårutställningen som i år är förlagd till Ånnaboda, i Kilsbergen, i Närke. Kom dit och visa
upp jyckarna. Verksamhetsplanen för 2011 är på inget sätt huggen i sten. Styrelsen
uppmanar till tips om aktiviteter som ligger i linje med vårt uppdrag. Visserligen går
vi in i en lång barmarksperiod nu, men hundarna behöver trots det någon form av
stimulans. Det är heller inte fel att vi ägare får träffas och prata om det som har varit
och det som komma skall.
Många av distriktets medlemmar har utmärkt sig på tävlingsbanorna under vintern.
Att lyfta på mössan för dem gör man gärna. Det ligger många timmars aktivitet med
de hundar som har gjort jobbet i spåren. Någon förare har nära nog rutinmässigt
avverkat det ena tävlingsarrangemanget efter det andra med imponerande resultat.
Den jag närmast tänker på är som ett bordeauxvin, han blir bättre och bättre ju äldre
han blir. Andra medlemmar har brutit barriärer genom målmedvetenhet i sin aktivitet
med hundarna och lyckats genomföra tävlingen Polardistans för första gången. Vi
gratulerar.
Polarhunden 2/2011
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Den vintersäsong som har passerat har innehållit ett stort utbud av tävlingar. Draghundsportförbundet har inbjudit till evenemang och SPHK med sina distrikt och
rasklubbar har haft sina tävlingsarrangemang. Medlemmarna har kunnat välja och
vraka i tävlingskalendern. Vårt distrikt har också bidragit, precis som tidigare år. Det
vi har kunnat se är att vårt arrangemang har lockat allt färre deltagare för varje år
som gått. Styrelsen menar att nu är smärtgränsen nådd för vad som är försvarbart att
lägga ner i pengar och ideellt arbete.
Istället för att preparera banor och lägga pengar på att skotta parkeringsplatser, ordna
med folk som med kalla fötter och frusna kroppar ska stå och titta på en målklocka
när deltagarna når slutdestinationen, så kanske ribban ska ligga lägre ur arrangörssynpunkt. Måste det vara så komplicerat att erbjuda hundarna tillfälle till arbete?
Ett visst tvivel om den saken infinner sig då det trots insatser som ovanstående inte
kittlar tillräckligt mycket för att göra slag i saken och delta. En enklare aktivitet där
man bara träffas och kör från punkten A till B kan vara helt gratis. Självfallet blir den
också totalt prestigelös och genererar därmed ingen hög ”ballhetsfaktor”, men vad
bryr sig hundarna om det?
Det brukar sägas att det enkla är det geniala, så varför inte pröva?
Styrelsen distrikt Mälardalen

SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
Torsdagen den 2 juni 2011- Kristi himmelsfärds dag
Plats: Ånnaboda
Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Ewa Widstrand.
Siberian husky döms av Robert Sellevik, Norge
ANMÄLAN:
Skriftlig anmälan på SKK´s anmälningsblankett (finns länk från SPHK´s sida
också eller direkt på skk.se) sändes per post eller mail till Linda Almquist,
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tel. 013-583 73. E-post: snotrollens@
gmail.com med blanketten som bifogad fil. Vid anmälan per mail skall du få
bekräftelse inom 3 dagar annars får du kontrollera så din anmälan kommit
fram.
Övriga upplysningar även Madeleine Eriksson. Tel. 073-67 109 54
ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen- och championklass
Veteranklass 8 – 10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

150 kr
290 kr
200 kr
GRATIS
150 kr

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2011-05-06.
Betalning till postgironummer: 29 31 10 – 3, SPHK Mälardalen.
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2011-05-13 mot extra avgift på 60 kronor
per hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan, (gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.
För info om boende mm gå in på: http://www.annaboda.com/

Varmt välkomna!!

Noatak’s sunrise embla du cheyenne. Ägare: Jennie Kraft Hult
[Foto: Kristofer Carlsson]
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vanligt frossade vi på jättegod smörgåstårta, pratade hund och försökte tillsammans
se framåt mot kommande verksamhetsår.

www.sphk.se/gavledala
Ordförande
Cecilia Lönnberg, 072-21 31 327
cecilia.lonnberg@leksand.se

Lisbet Brax Olofsson WS/MS1 C 11.5 km
[Foto: Petter Hillborg]

Sekreterare

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

Kassör
Ulf Jönsson, 070-529 44 10
ulf.jonson@draghundsport.se

Ord ledamöter

Krister Mattsson, 072-72 59 401
krister@nattfrostens.se
Petter Hillborg, 070-17 33 441

Suppleanter

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

Ungdomsansvarig

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

Mediaansv. & Webbmaster
Mats Gelotte, 0247-332 41

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

Hej alla gävledalingar!
Regnet har kommit till Dalarna och världen känns
trist och grå nu när snön försvinner fort. Tyvärr
börjar i och med det förra årets uteprojekt pocka
på uppmärksamhet igen. Hur var det egentligen
med slyröjningen i fårhagen och hur långt kom jag
egentligen på hundgårdsprojektet? Nu efter en hård
vinter med mycket snö är det bara att konstatera
att även de gamla hundgårdarna behöver repareras
och kanske förbättras lite. Hittade huskyflickan inne
hos samojedpojkarna här om dagen. För att komma
dit var hon tvungen att hoppa och klättra upp på
grishustaket, spankulera en bit längs taknocken och
sedan hoppa över stängslet ner till pojkarna. Nemas
problemas. En smal sak för en egensinnig huskyflicka
som ibland känns mer som en katt(!) än som en hund.
Gävle Dala har haft årsmöte och jag tackar för det
förnyade förtroendet som ordförande. I övrigt blev
det ingen förändring av styrelsesammansättningen
förutom att vi hälsar Krister Mattsson välkommen
in i gänget. Det känns redan nu som om Krister kommer att kunna bidra med en hel del nya vinklingar
på arbetet och det tackar vi för. Årets medlem blev
Roland Stigestad pga sitt stora engagemang i tävlingsverksamheten på både barmark och snö. Som
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Just nu planeras för fullt inför utställningen i Bjursås och när denna tidning kommer
ut har förhoppningsvis arrangemanget genomförts på ett bra sätt. Mördarbacksdraget
ser vi i dagsläget ingen fortsättning på då Falu kommun har beslutat att asfaltera(!) och
bygga om motionsslingorna runt Lugnet så att de blir lämpliga för rullskidor. Tyvärr
har vi i skrivande stund inte något förslag på en ny lämplig plats för en barmarkstävling. Ryssjön Open hoppas vi återkommer nästa år i en ännu bättre verision(det finns
alltid något att förbättra) men datumet är inte bokat ännu. Tack alla ni som ställde
upp som funktionärer på tävlingen - ni är verkligen guld värda! Övriga klassiker som
vagnsrace i Åhlheden och Nyårsracet i Helgbo kommer förstås återkomma nästa år
och familjehelgen också men kanske i en lite annorlunda form och på ett nytt ställe.
Håll koll på gävle dalas hemsida under sommaren, där kommer aktuella träffar och
aktiviteter att annonseras.
Hälsningar
Cecilia

Deejasome Alldeles Underbar & Cloudland’s Ge Mig Ett G. [Foto: Emily Backman]
Polarhunden 2/2011
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Lördagen blåste in med storm i byarna.
Förutom det var vädret perfekt, sol och
ett par minusgrader. Största klassen var
4-spann C 11,5 km med 11 deltagare,
6-spann C 15 km hade 4 deltagare. Några
A-spann körde med både 4 och 6 hundar,
en i juniorklassen, två i linföringsklassen
och tre samojedspann som körde 32 km.
Efter första dagen ledde Lisbeth Brax
Olofsson med 4 sekunder före Tarja
Pyykkö i 4-spann C 11,5 km. Från 3:an
Teddy Kårwik var det 41 sekunder ner
till till 4:an Runa Jakobsson, och mellan
henne och 5:an Joakim Pettersson skilde
det bara 8 sekunder, till 6:an Markus
Svedlund var det ytterligare 16 sekunder.
Även i Lina 1 C tog Lisbeth Brax Olofsson
ledningen före Petter Hillborg.
Fredrik Petri 6S B 32 km [Foto: Petter Hillborg]

Varför har vi inte en draghundstävling i Ryssjön?
[Ann Johnsson] För ungefär ett år sedan väcktes tanken.
Ryssjöns slädhundsklubb hade fina möjligheter att dra upp spår men
tyckte att dom var för få som ville åka på dom. SPHK GävleDala hade
inte någon egen tävling för klubbmästerskap. Så varför inte ha en
tävling ihop?
Men det är inte lite som ska klaffa för att
få en tävling till stånd. Redan i november
började spårläggarna Roland Stigestad,
Gert Eriksson och Petter Hillborg att
trycka till och lägga grunden för spåren.
17- kilometersslingan längst bort hade inte
använts på några år så den behövde röjas.
Helg efter helg har de tre musketörerna
åkt till Ryssjön och plattat spår, breddat
spår och röjt spår.
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Men det behövs fler saker än spår för att
få ihop en tävling. Tidtagningsutrustning,
tävlingsledare, domare, logi, klassindelning, anmälningslappar, meriteringslappar, skyltar, plogning, någonting som
skydd för väder och vind, prata med press
och sponsorer och sist men inte minst hungriga deltagare behöver något i magen.
När helgen den 5-6 mars närmade sig var
det onekligen spännande att se om allt
skulle gå i lås ...

I 4-spann A ledde Stina Zetterlind Hansson före Sabine Goerke och i 6-spann C
ledde Ylwa Malmberg, följd av Nils Uppström, Malin Sundin och Jan Wahlberg.
Fredrik Petri tog en överlägsen ledning i
släde B 32 km med tiden 2 tim 30 min 20
sek före Eva Skullman. I stort sett hade
det gått bra för alla deltagarna. Trots att
det ibland blåst så att det tycktes som
om spannen stod still och lite trassel med
löpande tikar var det flesta nöjda med sin
dag. Ett av samojedspannen bröt dock.
På kvällen serverades middag till självkostnadspris på Svartnäs Folkets hus.
Menyn fick i sista stund ändras då kocken
hastigt blivit sjuk(!). Ingen av oss hade
lagat mat för så många personer tidigare.
Hur gör man? Vi funderade lite hit och
dit och kom fram till att det var i alla fall
bäst att ta i ordentligt. Sammanlagt blev
det nog en 50-60 portioner. På kvällen
stod det klart att det inte var fler

Malin Sundin 6S C 15 km [Foto: Petter Hillborg]

Runa Jakobsson 4S C 11.5 km
[Foto: Petter Hillborg]

Teddy Kårwik 4S C 11,5 km [Foto: Petter Hillborg]
Polarhunden 2/2011
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än drygt 40 som ville äta, så då började
hjärnkontoret snurra. Vad i fridens dagar
skulle vi göra med all mat som skulle bli
över? Fast inte hade vi behövt oroa oss.
En dag ute på tävlingsbanan gjorde visst
folk hungriga. Allting försvann, utom en
halv form med vegetarisk lasagne ...
Söndagen bjöd på något kallare väder och
sol, men ingen blåst. Hundarna verkade
taggade och tycktes inte kunna komma
iväg fort nog och förarna verkade vara
lika fokuserade. Sekundstriden i 4-spann
C fortsatte. Lisbeth Brax Olofsson vann
med bara 9 sekunder. Hon hade en vinstrik helg då hon också kammade hem
segern i Lina 1 C. I 4-spann A vann Stina
Zetterlind Hansson, i 6-spann C vann
Ylva Malmberg, i släde B 32 km vann
Fredrik Petri. Junioren Lucas Holst hade
sammanlagt den finfina tiden 44,26. Vill

du läsa den fullständiga resultatlistan så
finns den på GävleDalas hemsida. Efter
prisutdelning och utlottning av priser var
det dags att packa ihop och städa undan.
Och konstatera att allt faktiskt hade gått
i lås ...
Till sist vill jag säga: Stort tack alla, som
gjorde den här tävlingen möjlig. Tack
till alla tävlande, för utan er har vi ingen
tävling. Tack till alla er som hjälpte till i
stort och smått, som satt i sekretariatet,
som stekte hamburgare, som raggade priser, som satte upp banderoller, som gjorde
diplom, som läste av chip, som räknade
tider, som hjälpte till med starten, som
satte upp alla skyltar, till ”pojkarna” i
köket som vispade 2 liter grädde för hand
och allt annat som krävs för att en tävling
ska flyta smärtfritt.
Tack!

Revansch för Gävle-Dala i Ryssjön!
Som ni kanske vet har jag sagt att jag ska dra ner på mitt arbete med Polarhunden, men att jag kommer skriva igen om det är något speciellt som
av en eller annan anledningen är värt att uppmärksamma lite extra. Och
jag kunde inte hålla mig borta speciellt länge, som ni ser. Jag har nämligen
besökt tävlingen Ryssjön Open signerad Gävle-Dala, och känner att jag
vill säga några väl valda ord om arrangemanget…
Text och foto:
Josefin Andersson

En liten skrivelse till medlemmar i SPHK Gävle – Dala
Den 5-6 mars så hade klubben en tävling tillsammans med Ryssjöns Draghunds klubb
som också var KM för G-D. Undertecknad har tillsammans med Petter Hillborg och
Gert Eriksson från Ryssjöns draghundsklubb hållit på med spåren sedan slutet på
november till en kostnad av ca. 12 000 kr som klubben tillsammans med Ryssjön
har lagt ut .
Vad jag har hört så var tävlingen, organisationen och spåren bland det bästa som
förarna som var där har varit på. Vad jag inte kan förstå är vart har alla G-Ds medlemmar tagit vägen ? Av ca. 200 medlemmar så var där endast 10 st! Jag kan förstå
att det kan vara så att hundar och förare kan vara sjuka men av 200 medlemmar så
borde det ha varit fler som skulle ha kunnat komma, eller har vi bara 10 st. aktiva i
klubben? Jag tycker synd om tävlingsledningen som har lagt ner ett stort jobb med
att fixa pokaler, priser och den goda maten, som dom under väldig press lyckades att
få fram p.g.a. att den som skulle fixa maten åkte på magsjuka alldeles före tävlingen.
Jag hoppas verkligen att det ser annorlunda ut i startlistorna nästa år.
Hälsningar Roland Stigestad
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Ylwa Malmberg tog hem segern i 6-spann sprint C.

Det är kanske ingen som har hunnit
glömma bort vilken massiv kritik GävleDala fick för deras arrangemang av Polarhundsmästerskapet i Särna förra året,
där spåren enligt många tävlande höll så
extremt dålig kvalité att de strök sig efter
dag ett då flera hundar hade skadat sig.
Vi ska dock komma ihåg att det endast
var spåren som fick kritik, att allt annat runt omkring var arrangerat på ett
mycket väl genomfört sett, men att negativiteten om spåren överskuggade allt det

andra positiva och gjorde att Gävle-Dala
som arrangörer därmed fick ta mycket
kritik från alla håll och kanter.
Nu kanske ni undrar varför jag tar upp
det här igen över ett år senare, och det är
inte av den anledningen att jag på något
sätt ska strö salt i gamla sår, utan tvärt
om. Jag gör det av faktumet att det är
väldigt kul att få se hur en klubb kan ta
åt sig av kritiken, resa på sig ur nederlaget, komma tillbaka stärkta, motiverade
och helt inställda på att nu göra
Polarhunden 2/2011
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ett så mycket bättre arrangemang, där
minsann ingen skulle få en gnutta chans
att klaga över spårens kvalité!

Även om det var övervägande mest huskyspann
på plats fanns det även ett par samojedförare,
Eva Skullman var en av dem.

Markus Svedlunds spann sätter full fart och slog
sig sedan in på en tredjeplats i 4-spann sprint C.

Det var mestadels vackert väder under tävlingen, som här under prisutdelningen där
Lisbeth Brax Olofsson tar emot pris för sin vinst
i 4-spann sprint C.
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Bästa Gävle-Dala spåren på länge
Jag och min sambo begav oss själva
till Gävle-Dalas nya satsning Ryssjön
Open helgen 5-6 mars, där Jocke körde
4-spann sprint med våra huskies, och jag
själv, precis som alltid, låg mesta delen av
tiden ute i spåren för att fotografera alla
ekipage. Ryssjön är i sig inte en ny tävlingsplats inom SPHK utan har använts
tidigare, där finns ett bra spårsystem man
kan utnyttja och så finns där också Ryssjöns egen slädhundsklubb som Gävle
Dala valde att starta ett samarbete med.
Det blev med andra ord två klubbar med
medlemmar som ställde upp och hjälpte
till.
Det märktes direkt att många på plats i
Ryssjön var förväntansfulla över var det
här Gävle-Dala arrangemanget skulle ta
vägen, och klubbens ordförande Cecilia
Lönnberg berättar om hur de som arrangörer själva resonerat efter förra årets
kritik i Särna.
– Efter förra årets PM i Särna lärde vi
oss framför allt vådan av att misslyckas
med ett arrangemang. Inställningen vid
planeringen och genomförandet av Ryssjön Open 2011 var från båda arrangörsklubbarna att ”Failure is not an option”.
Och visst blev också tävlingen allt annat
än ett misslyckande, för aldrig tidigare
har åtminstone inte vi varit på ett GävleDala arrangemang där spåren hållit så
bra och fin kvalité som här!
– Spåren var både hårda och kurviga.
Det är roligt när man får jobba mycket

själv på släden och hundarna tycker det
är kul när det händer mycket under körningen! Man såg även andra ekipage på
flera ställen under loppet vilket var inspirerande då hundarna taggar till och jagar
på extra mycket, säger Jocke Pettersson
efter att han kommit i mål efter första
dagens tävling.
Preparerat under lång tid
Runt omkring på tävlingsplatsen hördes
gång på gång tävlande som både berömde arrangörerna och pratade sinsemellan om hur bra preparerade banorna var
och hur roliga de var att köra på dem.
Omväxlande banor, täta kurvor och flera
platser där spåren var dragna så nära
varandra att de tävlande kunde se personerna de jagade en bit ifrån dem, körandes i motsatt riktning, var en del av
vad ekipagen bjöds på. Hur har då Gävle-Dala gjort för att lyckas med denna
totalomvändning från förra året, från att
bli sågade vid fotknölarna till att bli hyllade av tävlingens besökare?
– Spårteamet i Ryssjön, det vill säga framförallt Gert Eriksson, Petter Hillborg och
Roland Stigestad har lagt ner ett enormt
arbete för att spåren skulle vara fina till
tävlingen första helgen i mars. Och de
har verkligen lyckats. Spårprepareringen
började i november/december, och med
de otroliga mängder med snö som har
fallit tidvis under årets vintersäsong har
det inneburit mycket jobb då skotrarna
kört fast och måst grävas och lyftas upp,
slyhuggning, plogning av spår och snillrik konstruering av egna vältar och sladdar. Sådana människor är oerhört värdefulla att ha i en klubb, förklarar Cecilia
på frågan om hur länge de har jobbat
med spåren för att få dem så bra som
möjligt.

Ryssjön – en bra tävlingsplats
Självklart finns det mer positiva saker att
nämna om arrangemanget än bara spårens kvalité. Själva tävlingsplatsen med
dess omgivning i Ryssjön var bra och
mysig i sig att vandra runt på, där fanns
gott om parkeringar i nära anslutning till
både start och mål, det fanns servering,
tältkåta med skydd för den rätt ihärdiga
blåst som rådde under tävlingens första
dag, och så fanns det många trevliga och
hjälpsamma funktionärer på plats. Ett
stort plus även för det mycket välfyllda
prisbordet med många påkostade priser
att välja mellan, och där fanns också priser för alla tävlande. De flesta besökare
på plats verkade glada och väldigt nöjda,
vilket måste vara en stor lättnad för arrangörerna.
Cecilia, vad är era tankar kring arrangemanget, hur känns det nu efter att tävlingen är genomförd?
– Tack, det känns bra så här efteråt. Stefan i styrelsen uttryckte det alla kände
veckan efter tävlingen ”Det finns ingen
anledning att vara knäckt över ett lyckat
arrangemang” Vi är som sagt lite trötta
och slitna, men det har varit en rolig tävling att jobba med eftersom resultatet
blev lyckat. Nu tänker vi själva njuta av
spåren tillsammans med våra egna hundar den tid som finns kvar av vintersäsongen, samtidigt som vi laddar om inför
nästa arrangemang som är utställningen
i Bjursås 28:e maj.
Så, både arrangörer och besökare verkade nöjda och belåtna, och för att avsluta
det hela går det helt enkelt inte att summera tävlingen på annat sätt än såhär
– det blev revansch för Gävle-Dala i Ryssjön!
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NN har på detta sätt fått möjlighet att stiga in i skolans värd för ett ögonblick och
presentera vår sport, mer om det på ungdomshemsidan. Att arbeta tillsammans med
skolan är tankar som funnits väldigt länge inom NN och nu har vi fått ett bra utgångsläge Strömsunds kommun och Carin och med medel från SDSF. Detta känns helt
fantastiskt, att vi nu har kunnat göra något som tidigare känts mycket oöverstigligt
och där vi har fått mycket positiva reaktioner från både elever och lärare.
Vi har haft ett stort deltagande på SM i både släde och nordiskt och många, många
fina prestationer i både Gafsele och Sveg med fina valörer på medaljerna, ett stort
GRATTIS till alla, både vuxna och ungdomar. Det har funnits en hel del ungdomar
från NN ute på olika arrangemang och det känns mycket roligt.

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

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

Sekreterare

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

Ledamot

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

Nebraska 5 månader utanför huset i Bonäshamn.
[Foto: Sandra Ohlsson]

Nedre Norra ett distrikt i världsklass
Snart är det dags för en ny årstid för oss Nedre
Norringar och vi har haft en ganska sträng vinter
som ibland gjort att man varken har kunnat träna
hundarna eller sig själv. Våren kommer och värmer
förhoppningsvis upp oss igen. Vi har lagt en fin
tränings- och tävlingssäsong bakom oss och nu
kan vi luta oss tillbaka i vårsolen och njuta av våra
upplevelser.
Polarhundsmästerskapet som även blev Nedre Norras KM i år arrangerades första helgen i februari i
Åsarna. En hel del medlemmar fanns med på startlistorna.
Tävlingsledaren Caroline Hoffman Jönsson är
mycket nöjd med arrangemanget och med alla
funktionärers insatser. Janne Nordlöf som hela tiden
funnits med i funktionärstaben, har också tillsammans med sin bangruppen gett alla hundförare fina
spår. Janne är en värdefull kraft som ger oss andra
möjligheten att lära oss arrangemanget på ett bra
sätt inför framtiden. Han ser till att vi andra få ta
del av hans kunskaper för att utvecklas och att våga.
En annan aktivitet en kall februari fredag som har
med ”skola och idrott” att göra genomfördes tillsammans med Carin Thonberg. Carin arbetar som lärare
i Strömsund och inom NN:s ungdomsverksamhet.
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Polardistans den 6 – 12/3 - en naturlig utmaning för polarhundarna och förare, där du
ska ta dig och hundarna 160 eller 300 km genom fjällvärlden med hela din packning.
Här har man ingen möjlighet att lägga upp depåer som i många andra långdistanstävlingar. Rasmus Helbo och Sandra Ohlsson deltog med stora framgångar. Rasmus tog
hem bronset i klassen 160 Nome Style 6-8 dogs grupp B, medan Sandra som tävlade
i samma klass, gick in på en bra tid på åttondeplats, fina prestationer.
IFSS VM- Hamar den 18/3- 20/3 och Holmenkollen 24 – 27/3 är arrangemang som
kommer att lysa mest när vi nu möter våren. I år infördes ett liknande klassystem som
vi har i Sverige med A,B, och C-hundar på IFSS VM. Något som öppnar nya vägar
för vår sport på många sätt. SDSF skickade 15 åkare totalt till VM i Hamar och 8 av
dem kommer från Nedre Norra. Sverige tog hem 8 medaljer och av dem är 6 stycken
tagna av förare från vårt distrikt. Helt fantastiska insatser av alla inom den svenska
truppen. Catarina Södersten som både åkte till Hamar och Holmenkollen, gjorde sitt
bästa lopp i masstart 4-spann(A-hundar) på Holmenkollen med en mycket fin guldmedalj som resultat. Detta när norsk TV fanns på plats, mycket roligt att uppleva via
TV(se via webben draghundsport.se).
För första gången har man arrangerat ett VM i långdistans. Något som också har
filmats av norsk TV och även här lagt in Nordic Breed som klass. Vi vill även passa
på att ge stora gratulationer till Kim Dulk som med ett stort stöd av sin sambo Fredrik Filander har lyckats hitta formen på sina hundar och vann silver i klassen Nordic
Breed 400 km, toppenbra jobbat!
Beaver Trap Trail 31 mars till 2 april i Norråker är i skrivandet stund kvar som ett av
vinterns näst sista arrangemang, genom att tävla under tre dagar till fjälls och därefter
tillbaka eller att njuta i ett lugnare tempo och vara med i turklassen. Denna tävling
arrangeras av Rickard Harrysson.
Short tracken 9 april Ringsta/ Lit utanför Östersund är i skrivandet stund vinterns sista
arrangemang på snö innan sommaraktiviteterna tar över och denna tävling arrangeras
av Jessica Nääs och Ingela Engholm. En annorlunda tävlingsform med utslagstävling
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om 2 och 2 i pyramid. Vinnaren går vidare till nästa heat i pyramiden och förloraren
går till andra chansen. Hela tävlingsspåret ser man från start och målområdet.
Inför vårens aktiviteter hoppas vi nu att Ni tar fram solstolen och besöker utställningarna i Bjurholm och Sollefteå Kolla in inbjudningarna på hemsidan och anmäl
Er. För Er som bor i den nordligaste delen av vårt stora distrikt har ni nu chansen att
få en aktivitet som ligger nära.
Styrelsen
Alla medaljörer för Hamar och Hollmenkollen:
Masstart 4-spann
guld Catarina Södersten(A-hundar)
Medeldistans 6-spann silver Eveline Koch
Sprint 8-spann
guld Jenki Lindgren
Sprint 6-spann
silver Lisbeth Brax Olofsson
Sprint 4-spann
silver Pia Ångström
brons Marie Israelsson
Sprint 4-spann jr
silver Dalia Ramström
brons Agnes Christoffersson
Långdistans 400 km
silver Kim Dulk

www.sphk.se/ovrenorra
Lorendale Silverfrosti som blev Norsk Utställningschampion
i Harstad 19 mars 2011. Ägare: Johanna Adolfson, Kiruna

Ordförande

Mikael Sandin
sandin@nymanen.com

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg
eles@telia.com

Hej

Ännu täcker snön marken här uppe i nordligaste
delen av vårt land, och nu är det fina dagar för oss.
Solen värmer lite lätt på dagarna och man kan verkligen njuta av de turer man gör. Nätterna är kalla och
bevarar snötäcket lite längre, men i år ligger nog inte
snön lika länge som ifjol. Hela våren har det blåst
och som bekant tar det styggt på snön.
Åsmötet är inbokat till första helgen i april och
kombineras med dragträff. Platsen för dessa båda
arrangemang är hos Micke och Birgitta i Auktsjaur.
Vill passa på att tacka för mig som klubbens sekreterare och hälsa Helen Söderström välkommen som
ny sekreterare.
Andra dragträffar har hunnits med i vårt distrikt. Det
är så kul att se att medlemmar drar ihop ett gäng o
kör! Roligt intiativ som man önskar mer av.
Vi har också medlemar som vart iväg på tävlingar, bl.
a. SHAM-draget, och även utställningar har besökts
och med bra resultat.

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

Nu är det nog snart dags för alla att börjar packa ihop
vinterutrustningen och ta fram barmarksgrejerna,
men passa på att njut av det sista detta årets snö har
att ge.... kanske vi syns i spåret..*S*
Jens Lindberget på Polarhundmästerskapet i Åsarna. [Foto: Josefin Andersson]
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FJÄLLVETERINÄREN GER RÅD

Det är redan dags för ett nytt nummer! Tiden springer iväg och våren är på
gång…vi på Fjällveterinären vill tacka för den positiva respons vi fick på vår
första artikel som fanns i nummer 1/11. Denna gång fortsätter vi som utlovat
med att svara på en läsares fråga:
Hejsan!
Jag har ett önskemål om att Fjällveterinären skall skriva om överhettning i sin
spalt. Och då framför allt överhettning vid drag på vintern. Hur blir en hund
överhettad på vintern? Vad finns det för tecken som visar på överhettning? Går
det att upptäcka i tid? Vad kan man göra för att förhindra överhettning? Vad
gör man om hunden har blivit överhettad?

luftvägarna så mycket som möjligt. Hunden kan börja vingla och kan till slut
drabbas av kramper, kräkningar och kan i värsta fall hamna i koma. Pulsen är
hög och tempen ofta mellan 40-41 grader. Gränsen för vad organen i kroppen
klarar är 42,8 grader. Det som händer om temperaturen stiger ytterligare är att
cellernas yta och proteiner denatureras och cellerna dör.
Intensivt arbetande hundar, hundar med tät underull, övervikt, och löptikar har
större risk att drabbas. Hög luftfuktighet ökar också risken för överhettning.
Hundar som står på mediciner som höjer ämnesomsättningen t.ex. Levaxin, har
ökad risk att bli överhettade. Hundar som blivit överhettade en gång har lättare
för att drabbas igen, så var uppmärksam på sådana hundar.
Det bästa sättet att förebygga värmeslag är att se till att hunden är väl uppvätskad
inför arbete. Var observant på andning och puls vid träning under värme. Under
sommar och höst sätter de flesta hundkörare en övre temperaturgräns på 13-15
grader C. Vid varmare väder får hundarna vila.

MVH
Christina Kleemo

Vid misstanke om värmeslag är det naturligtvis viktigt att kyla hunden så snabbt
som möjligt. Lättast med snö eller vatten. Kyl huvud och i ljumskar och armbågar,
även tassar. Isbad är dock inte att rekommendera eftersom blodkärlen snabbt
drar ihop sig och hindrar nedkylningen. Även om man lyckats stabilisera hunden
är det bra att ta kontakt med veterinär för att ta blodprov för att kontrollera att
inte inre organ som lever och njurar tagit skada.

Fjällveterinärens leg. ssk Gunilla svarar…

Kom ihåg att du alltid även kan ringa eller maila oss om du är i behov av hjälp.
Läs även mer på vår hemsida: www.fjallveterinaren.se

Överhettning
Att en hund blir överhettad kan även inträffa under vintern! Det som händer vid
värmeslag är att kroppens normala förmåga att reglera kroppstemperaturen sätts
ur spel p.g.a. att den omgivande temperaturen är för hög eller att en process i
kroppen producerar en stor mängd värme t.ex. vid hårt arbete. Detta skiljer sig
från vanlig feber där hjärnans temperaturreglerande organ är med och ställer in
kroppstemperaturen på en högre nivå p.g.a. påverkan från inflammatoriska substanser i kroppen. Febernedsättande mediciner hjälper därför inte vid värmeslag.
Symtom på att en hund blir överhettad är att den hässjar kraftigt med vidöppen mun. Under arbete i spannet kan det vara svårt att uppfatta hur hunden
andas, men andra tecken kan vara överdrivet snösnappande. Vid fortsatt arbete
kan man se att hunden slutar dra, springer med högt huvud för att öppna upp
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valpspekulanter vet vad som är på gång, det ökar chanserna för att valpköpare och
uppfödare ”hittar” varandra.
Vi har fått några nya medlemmar i styrelse och avelsråd som presenterar sig i detta
nummer, om ni vill se bilder på personerna, gå in på hemsidan: gronlandshund.sphk.se
Vi ses på fjället eller i utställningsringen!
/Kari-Mette
www.gronlandshund.sphk.se
Svea Hund av Wanvare. [Foto: Kari-Mette Sundal]

Ordförande

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!

HD-rönkade grönlandshundar 2010

När denna tidning kommer ut har vi kommit över
i en ny säsong, den långa barmarkstiden. Vi har
avverkat ännu en fin vinter och den gemensamma
träffen med norrmännen på Jonsgård. Påsken var
i senaste laget i år, men några har säkert hittat snö
som bar hundar och förare.

Reg.nr
S15489/2005
S30977/2007
S48681/2004
S31289/2007
S15969/2009
S18958/2006
S64245/2008
S19792/2005
S41828/2007
S41829/2007
S42404/2007
S53098/2006
S53099/2006
S43793/2008
S31035/2008
S52191/2009
S52192/2009
SE37811/2010
SE62324/2010
S69436/2005
S31034/2008
SE62323/2010

Nu stundar SPHK’s årsmöte och utställning i
Simmatorp. Hoppas många av er tänker komma dit
och visa upp era fina grönlandshundar. Det samma
gäller årsmötet, det går inte att sitta ute i stugorna
och beklaga sig om man inte är med när saker och
ting beslutas.
Till hösten blir det träff i Grönklitt igen eftersom vi
arrangerar specialutställning. För 2 år sedan hade vi
59 startnummer. Ska vi enas om att spräcka 60-talet!?
Domare blir Arvid Göransson. Inbjudan kommer
nästa nummer av tidningen och även på hemsidan.
Angående hemsidan så vill jag uppmana alla att
skicka in bilder och artiklar från turer och aktiviteter
med era hundar, så vi håller den aktuell och levande.
Det är svårt att ha koll på alla arrangemang som
medlemmarna deltar i så det är tacksamt om ni
skickar in resultat o.s.v. till: gronlandshund-sphk@
spray.se. Likaså om ni planerar en kull eller redan har
parat: Skicka in till valpförmedlingen så eventuella

Namn
Qaniit’s
Racystar
Iso
Svartisens
Suna-Sanik’s
Birkabazze’s
Trollpacka Av Trolldom
Jana
Kalaallit’s
Kalaallit’s
Kalaallit’s
Stuor-Irkes
Stuor-Irkes
Racystar
Eqaluk
Grond
Goola
Qornoq’s
Suna-Sanik’s
Racystar
Eqaluk
Suna-Sanik’s

Kön
T
H
H
T
T
H
T
T
T
T
H
T
T
H
T
H
T
H
H
T
T
H

Diagnos
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad A
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad B
HD grad C
HD grad C
HD grad D

Förklaring till tabell
HD grad A och B: fri från HD
HD grad C och D: hunden har höftledsdysplasi, C är den lägre graden.
Polarhunden 2/2011
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Nya styrelsemedlemmar
Efter årsmötet har klubben fått några nya medlemmar i styrelse som
får presentera sig i detta nummer

[Lena Tano] Jag heter Lena Tano och
har alltid haft ett väldigt stort djurintresse. Skaffade min första grönlandshund Alma 2002 och har för tillfället tre
egna grönlandshundar och en lånehund.
Har även hunnit med att ha en egen siberian husky samt haft förmånen att ha
flertalet bekanta med malamuter och
grönlandshundar som jag fått chansen
att lära känna närmare då jag ställt upp
som hundvakt. Att vara hundvakt har
varit väldigt intressant då jag är intresserad av hur stor skillnaden egentligen är
mellan grönlandshundar och malamuter.
Har även haft turen att ha fått låna flera
av kennel Kalaallits hundar under längre
perioder när jag känt att jag själv haft för
lite hundar inför en fjälltur. Har där både
fått låna siberian huskys och grönlandshundar.
Jag tränar mina hundar aktivt och var
med på min första tävling i Nederhögen
2011. Har inte som ambition att vinna
men tycker det är intressant att se hur
min träning och mina tankar står sig mot
andra likvärdiga spann samt att det ger
en extra motivation till att träna de dagar som det bara regnar och är lerigt ute.
Tränar mest barmark då jag bor i Trollhättan men försöker ta chansen att få
köra på snö så ofta jag kan.
Hoppas på att i framtiden starta kennel
och ta valpar på de hundar jag har som
är värda att avla på.
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Genom att gå med i styrelsen hoppas jag
kunna prata lite för oss som inte har så
många hundar och jag vill också gärna
jobba för att vi blir fler som inser vilken
härlig ras grönlandshunden är så att vi
blir fler lyckliga ägare av en grönlandshund här i landet. Något som jag tror
skulle gynna rasen i framtiden då vi på så
sätt för ett större avelsutbud.

[Maria Lütken] Jag heter Maria Lütken
och har nyligen blivit invald i avelsrådet
för Grönlandshund.
Jag arbetar som sjuksköterska inom
hjärtintensivvården sedan flera år. Hundar har alltid funnits i mitt liv och första
draghunden var en foderhund av rasen
alaskan malamute. Sedan blev det en
egen hund av samma ras för att efter det
gå över till grönlandshund vars sätt att
vara passade mig bättre.
Jag och min familj, bestående av min
sambo Per-Åke och vår son Max 9 år, bor
i Ånimskog i Dalsland. Vi köpte en gård
2005 och flyttade hem till Sverige från
Norge, där vi bott i ca. 6 år. Vi tog med
oss våra då 17 polarhundar. Vår Kennel Kalaallit startades i Norge och vi tog
med namnet när vi flyttade till Sverige.
Min filosofi i avel är att hundarna man
avlar på ska vara friska, vara mentalt

och socialt stabila med fokusering på
goda dragegenskaper. Dessa egenskaper
sätter jag framför att hunden går bra på
utställning.
I Norge var vi med om att importera ett
gäng hundar från Grönland för att få in
friskt blod i rasen. Vi har använt några
av dessa i vår avel och sett att det finns
flera bra egenskaper hos dessa importhundar som absolut är värda att bevara.
Det kan också dyka upp oönskade drag
hos vissa individer och då är det viktigt
att man inte avlar vidare på dessa.

Jag anser att det är viktigt att visa vår ras
utåt. Många känner inte till grönlandshunden eller har en felaktig uppfattning
om den. Vi måste alla jobba på att synas i olika sammanhang och visa rasens
många positiva sidor. Vi som fått erfarenhet och kunskap om drag och om grönlandshunden får dela med oss till de som
är nya inom rasen eller önskar komma
och träffa en grönlandshund. Fullärd blir
man dock aldrig och Grönlandshunden
upphör aldrig att imponera och fascinera
mig. Det blev visst en hel del tankar och
idéer som jag hoppas kunna arbeta för
och leva upp till i avelsrådet.

Jag har länge funderat på att man borde
kartlägga importhundarna från Grönland och deras avkommor för att få en
uppfattning hur många det finns och om
det varit bra för rasen. När jag blev invald i avelsrådet så kom chansen att göra
kunna göra detta. Övriga i avelsrådet
ställde sig mycket positiva. En enkät utarbetades och nu hoppas jag och övriga
i avelsrådet, att alla som har importhund
hör av sig till någon av oss i avelsrådet,
så mailar vi över en enkät.
Jag vill arbeta för att stärka samarbetet
med Grönlandshundklubben i Norge, då
det ofta är samma problem och frågeställningar som dyker upp i hos oss.

Ulla Lindroth Andersson

Många köper också sin Grönlandshund
från ”andra sidan gränsen”. Träffarna
på Johnsgård har blivit ett bra redskap
för att stärka banden med Norge. Många
grönlandshundar HD röntgas inte.

[Ulla Lindroth Andersson] Jag heter Ulla
Lindroth Andersson och är bosatt i Bålsta utanför Stockholm. Jag är ny ledamot
i styrelsen, jag valdes in som ersättare för
Malin Aspås vid årsmötet i januari.

Jag tycker det är viktigt att HD röntga
sin grönlandshund för att uppfödaren
ska på en feedback på parningen och att
få en uppfattning hur frisk rasen är.

Jag kom klev in i polarhundarnas värld
när jag träffade min man, Lennart Andersson, för mer än 25 år sedan. Med
mig i bagaget hade jag en segelPolarhunden 2/2011
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båt och en katt. Varken segelbåten eller
katten blev kvar särskilt länge i vår värld
eftersom det visade sig svårt att kombinera dessa med grönlandshundar.
Vad är då den gemensamma nämnaren för segelbåtar och polarhundar? Jo,
att man får vara ute i naturen, uppleva
mycket och testa sig själv. Både Lennart
och jag har ett stort intresse för friluftsliv
och längtar alltid ut. Genom åren har vi
genomfört mängder av fjällturer och det
är det jag tycker om mest. Jag tävlar inte
själv, det är alldeles för nervöst, men jag
har tillbringat många timmar i start- och
målområde! Jag har också varit tävlingsledare för Polardistans ett antal år och
det har varit jätteroligt.
Vi har genom åren haft 12 grönlandshundar, just idag bor det fyra i hundgården.
Grönlandshunden passar oss utmärkt eftersom vi inte kan ha så många hundar
men med sin kraft och uthållighet räcker
ett fåtal till för att ta oss på de turer vi
vill, både här hemma och i Norrbottens
fjällvärld.
Vi har aldrig haft några valpkullar och
planerar det inte heller. Genom att arbeta
i rasklubben vill jag vara med och verka
för att de ursprungliga egenskaperna bevaras och att det finns ett bra urval att
välja bland för oss som vill köpa grönlandshundar. Jag tycker också att det är
viktigt att ha en bra, öppen och livfull
diskussion bland medlemmarna om hur
vi når dit. Jag är nyfiken på hur det ska
bli att arbeta direkt med rasfrågorna som
ledamot i styrelsen, det är helt nytt för
mig. Det blir ett spännande år!

[Kari-Mette Sundal] Ordförande: KariMette Sundal, bor i Insjön i Dalarna.
Jag är uppvuxen med hundar. Familjen
hade fågelhundar som jag redan vid 7 års
ålder försökte göra draghundar av framför plastpulkan, inspirerad som jag var
av pappas böcker om pälsjägare i Alaska
och Kanada. Körde min första draghundstävling i nordisk stil med pappas
setter när jag var 14 år. När jag fyllde 15
köpte jag min första egna hund. Grannen
hade vorsthevalpar. Den tiken fick utstå
många strapatser i snö och kyla under
sitt 11-åriga liv. Första grönlandshunden skaffades 1981, en svart tik med vita
tassar och namnet Iggy Pop. Hon levde
upp till namnet genom sin genomträngande röst. Sedan dess har jag alltid haft
grönlandshundar, fast det stundtals även
har funnits andra polara raser i hundgårdarna.
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åkomma som höftledsdysplasi är för en
arbetande hund. Rasen är liten även om
vi slår ihop populationerna i de skandinaviska länderna och utbytet över gränserna är viktigt för avelsbasen och strävanden för att behålla rasens särart och
sundhet.

Vi har tyvärr fortfarande en bit kvar
tills alla individer blir HD-röntgade, något som är viktigt för att kartlägga och
komma tillrätta med den plågsamma

Jag ser fram emot arbetet i rasklubben
med glädje // Kari-Mette

Meriteringsreglerna har varit uppe till
diskussion genom åren och är åter igen
aktuella. Det är viktigt att meriteringen
fyller sitt syfte för vad det är vi vill premiera och/eller mäta under proven. Det
finns inget optimalt sätt att testa hundarna, men det är viktigt att vi testar och att
vi alltid reflekterar över vad vi testar.

Grönlandshunden är den perfekta hunden för mig; den är ursprunglig i sitt beteende, snäll, tålig och älskar livet i skogen
och på fjället, antingen det är framför
släden eller med klövjeväskan. Eftersom
jag är en aktiv person är dens energi något som tilltalar mig. Tillsammans ger vi
aldrig upp, och många härliga turer har
det blivit.
Nu har jag två grönlandshundtikar, mor
och dotter. Jag har haft 8-9 kullar genom
åren, och hundantalet i hundgården har
varierat. Även om friluftslivet och turerna till fjälls är det viktigaste så blir det
också några utställningar och tävlingar
då och då.
Jag började tidigt intressera mig för
grönlandshunden som ras, och försöker
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följa utvecklingen när det gäller avel och
rasens både mentala och fysiska hälsa.
Mycket har hänt med mentaliteten hos
grönlandshundarna under de 30 år jag
har haft rasen, tack vare seriösa uppfödare som har strävat efter att avla på
snälla individer, och detta utan att dragegenskaperna har blivit lidande. Det är
med glädje vi i dag träffas i spåren och
kör tillsammans med hundar som lägger
energin i selen i stället för på att försöka
äta varandra. Tyvärr har grönlandshundens gamla rykte från 25 år tillbaka som
slagskämpe visat sig svårt att bli av med.
Där har vi alla ett ansvar att visa upp
våra hundar i olika sammanhang.

Svea Hund av Wanvare. [Foto: Kari-Mette Sundal]
Polarhunden 2/2011
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Kartläggning av importerade grönlandshundar från Grönland
och deras avkommor
Vi på avelsrådet önskar att få en översikt av hur många hundar som blivit importerade från Grönland och om och hur mycket de använts i avel. Vi vill också kartlägga
deras avkomma med avseende på positiva och negativa effekter de tillfört rasen. Vi
har därför utarbetat en enkät som vi önskar att alla ägare till Grönlandshundar med
”importgener” från Grönland fyller i.
Kontakta någon av oss i avelsrådet, så mailar eller skickar vi enkäter. Du som är uppfödare och har använt importhundar i din uppfödning, be att vi mailar enkäten till
dig och vidarebefordra den till dina valpköpare. Det fanns information om enkäten
i förra polarhunden och det har kommit in några svar men vi vill ha in många fler.
Avelsrådet för grönlandshund

www.malamuteklubben.se
Ordförande
Polar Trax Thunder´n Lightning ”Tarrak”. [Foto: Mia Karacs]

Hej hundvänner!
Hoppas att ni har haft en fin vinter tillsammans med
era hundar. Styrelsen känner ett behov av att få ut en
hel del viktig information till er medlemmar så därför
blir detta nummers ledare lite annorlunda än vanligt.
Kontrollera ditt medlemskap. På det gröna medlemskortet du har fått från SKK skall det stå både vilket
distrikt du tillhör samt vilken rasklubb du tillhör. Om
så inte är fallet, kontakta SKK’s medlemsavdelning.
Rasklubben är ålagd av SPHK att upprätta en lista
över exteriördomare som är lämpliga att döma vår
ras på SPHK’s utställningar. Lämnar vi inte in en sådan så får vi inte något rasklubbsbidrag från SPHK.
Tidigare så har vi gått efter vilka domare som har
deltagit på SPHK’s exteriördomarkonferenser och
sedan har vi försökt komplettera med de domare
som har störst erfarenheter av att döma malamuter
på senare tid. Vi tar gärna emot förslag på kunniga
domare till listan! Skicka förslagen till utställningsansvariga Jennie, tama.icequeen@gmail.com.

Grönlandshundvalp på sin första klubbträff. [Foto: Kari-Mette Sundal]
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Till varje årsmöte är det en deadline när motioner
skall vara inlämnade enligt våra stadgar. Tiden
mellan deadlinen och årsmötet går det inte att göra
ändringar eller tillägg till motionen. Styrelsen skall
behandla motionen och yttra sig. Väl vid årsmötet
så är det bara motionären själv som kan göra änd-

Karina Andreasen, 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
jimmie@vasatherm.se

Sekreterare

Tobias M Hjortvall, 0243-814 91
Kyna 610, 784 78 Borlänge

Kassör
Christina Kleemo, 0504-120 70
Axtorp Holma 1, 543 92 Tibro

Ledamot
Sandra Ohlsson, 073-97 97 757
Kvistvägen 4, 830 05 Järpen
sandra@hundsteg.se

Supplianter
Sofia Brännström, 070-396 83 02
Saxofongatan 8 C, 943 33 Öjebyn
sofiabra-4@hotmail.com
Frida Björkman, 033-266005
Björnåsen, 524 96 Ljung
f.b@live.se

Valpförmedling
Linda Söderström, 0301-429 97
Strömma Ulvås, 511 99 Sätila
polarcollie@gmail.com

Avelsrådet
Linda Söderström, 0301-429 97
polarcollie@gmail.com
My Wendel, 040-602 41 25
eller 0761-705646
my@spottydots.se
Therées Lindqvist, 0733-615 051
seeres@hotmail.com
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ringar eller tillägg till motionen. Alla medlemmar kan däremot diskutera motionen
och framföra argument i saken. Ett helt nytt förslag eller motion kan dock inte tas
fram under årsmötet.
Under malamuteveckan hade klubben planer på att genomföra ett så kallat D-test
om 10 mil. Vi såg tillbaka på tidigare år vi genomfört D-tester och tittade på hur
andra längre tävlingar och tester hade sitt upplägg. Vi skickade ut information och
fick in anmälningar. Då vi av länsstyrelsen inte fick åka skoter på en del av banan
tydliggjorde vi att deltagarna var ansvariga för sina hundars välmående mellan de
punkter där handler kunde komma i kontakt med förarna. Ett par dagar före testet
blev vi kontaktade av länsstyrelsen som hävdade att vi var tvungna att ha veterinär
på plats. Vi har haft en dialog med SKK och har deras fulla stöd i regeltolkningen att
vi inte behöver veterinär på anlagsprov. Jordbruksverket har dock tolkningsföreträde
och vi blev tvungna att ställa in testet. Deltagarna som anmält sig, tränat fokuserat i
månader, laddat, köpt nya slädar och annan utrustning och i vissa fall kört 100 mil
för att meritera var mycket lessna och besvikna.

Styrelsen med sektioner kommer att ha sin årliga arbetshelg första helgen i juni – om
ni har idéer, förslag, ris och ros eller annat som ni vill att de förtroendevalda skall
ta upp till diskussion så var snäll att skicka in material i god tid innan mötet till den
funktionär som ansvarar för din hjärtefråga.
Boka redan nu in höstens stora arrangemang:
Björnrundan, möjlighet till tre mil social hundkörning i Nornästrakten månadsskiftet
september/oktober. I fjol var det 46 spann som deltog.
Rasspecialen i Piteå allhelgonahelgen 4-6 november, med medlemsmöte, rasträff,
rasmästerskap i barkmark och utställning på programmet.
Nu får vi passa på att nyttja den snöfria säsongen till klövjning, utställning, spår
och alla de aktiviteter som vi kan ägna oss åt tillsammans med våra fyrfota vänner i
väntan på nästa vinter!
Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Anledningen till att länsstyrelsen kontaktade oss var att en medlem hade kontaktat
jordbruksverket och ifrågasatt vårt upplägg på D-testen. Vi kanske hade gjort något fel,
men varför inte ställa frågan eller påpekandet till oss arrangörer så att vi har möjlighet att rätta till eventuella brister? Vi vill inte åsidosätta säkerheten för våra hundar.
Att samma person sedan är handler på en svensk långdistanstävling som har samma
principiella upplägg som vi tänkte köra gör saken ännu mer förbryllande.
Ett dygn med veterinär kostar 13 860 kr. + reseersättning enligt jordbruksverket. Skall
veterinären uppfylla alla sina åtaganden med kontroll av banan m.m. så räcker inte ett
dygn till, så det blir mycket kostsamt att arrangera. Konsekvensen är att vi inte kan,
utan mycket höga kostnader, arrangera någon meritering över huvud taget, oavsett
upplägg, som är längre än 2x3 mil (som inte kräver veterinärnärvaro) utan veterinär.
Detta är en fråga som nu rasklubbarna får diskutera tillsammans med SPHK för vi
skall självklart uppfylla de regler och förordningar som finns och våra hundars säkerhet och välmående måste alltid vara av största vikt.
Malamuteveckan i övrigt var en succé för alla som gillar att vistas utomhus och köra
hund i fjällmiljö. Visst var det storm två nätter då det knakade i husen men eftersom
vi då satt inne så var bara mysigt. Redan nu planeras Malamuteveckan 2012 som
återigen kommer att läggas i Ljungdalen, vecka 6.
På klubbens hemsida ligger det en hälsoenkät. Det är av största vikt att den fylls i
av så många malamuteägare som möjligt för att avelsrådet skall kunna fokusera på
eventuella problem med vår ras. Fina priser går att vinna vid inlämnande av enkäter!
Enkäten skall vara avelsrådet tillhanda senast den 15 maj.
Ängla, Himla och Maximus bakom – glada draghundar! [Foto: Sandra Ohlsson]
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Nya styrelsemedlemmar
Efter årsmötet har klubben fått några nya medlemmar i
styrelsen som nu får presentera sig

tellutbildningen på gymnasiet så fick jag
en alaskan husky av granne och sen drog
det igång. Jag köpte 2 st från Eastern Hill
och det var den bästa starten man kunde
få då det är så lugna och fina hundar.
Idag har jag 3 vuxna malamuter och 1
valp, Sen har vi även en Aussie-kille som
förgyller vardagen med spratt. Det ska bli
roligt att få komma in och hjälpa till lite
på utställningarna osv. Känns jätteroligt.

lamute och kort ytterligare en. Då vi bor
i Hallands län blir det mest cykeldrag och
klövjning för oss. När jag blev tillfrågad
om att hjälpa till i avelsrådet kändes tanken inte främmande då jag är mån om att
vi behåller rasens sundhet och den typ av
hund som ska klara av de arbetsuppgifter
den var och är ämnad för. Just det som
jag drogs till från början. Mina förhoppningar är att min medverkan i någon mån
kommer kunna göra just detta, genom
att upplysa andra om avsikterna med vår
vackra ras och hur vi ska kunna göra detta
möjligt att bevara den intakt för framtida
generationer.

Christina Sundkvist

[Christina Sundkvist] Utställningskommittén
My Wendel

[My Wendel] Avelsrådet och utställningskommittén
Mitt namn är My Wendel och bedriver
kennel Spottydot´s nere i Skåne, eller rät�tare sagt Lomma för att vara mer exakt.
Jag bor här tillsammans med min man
och våra hundar. Jag kommer framöver
att ta plats i både avelsrådet och i utställningskommittén. Detta är någonting
som jag väldigt mycket ser fram emot att
få arbeta med, att få kunna påverka och
samtidigt vara en del av någonting som
vi alla främjar så kärt, den mångsidiga
alaskan malamutens utveckling och framtid. Det är en underbar ras att arbeta med
både med sele och utan och jag ser fram
emot ett framtida samarbete med likasinnade hundmänniskor!
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Jag heter Christina men kallas för Cia. Jag
har vuxit upp med siberian husky/alskan
malamute och en massa andra raser, min
första hund fick jag när jag var 7-8 år och
givetvis var det en malamute.
Therées Lindqvist

Jag tog över min mors kennel namn 2007
och började då på egen hand. Jag är
uppvuxen på utställningar och i släden
så detta med draghundar var för mig ett
givet kort! Trots att jag som 6 åring blev
svårt biten av en norsk draghund och
nära döden så skrämde inte det mig från
raserna, då jag visste den hunden hade
hjärntumör och var sjuk. Men min mor
var redo att ta bort och sälja hela kenneln, men dagen då jag fick komma hem
från Norge sa jag direkt, mamma får jag
mata hundarna. Där stod hon med hakan
i golvet, men samtidigt överlycklig att jag
inte var rädd! Efter jag gick ut Turist/ho-

[Therées Lindqvist] Avelsrådet
Mitt intresse för alaskan malamute började när jag fick Bonniers stora hundlexikon
i 15-årspresent.
Med tiden blev särskilt en sida mer tummad än de övriga, den med malamuten.
Jag fascinerades av rasens vackra utseende
och dess användningsområde, utseendet
och funktionen som så väl avspeglade
det som för mig var en sund och stark
hund, lämpad att klara det den avsågs till
att göra. Tanken blev kvar och många år
senare skaffade jag mig min första ma-

Sandra Ohlsson

[Sandra Ohlsson] Energisk, positiv och
jäkligt envis. Bor utanför Åre tillsammans med kärleken Tobbe och våra åtta
alaskan malamutes. Är certifierad hundinstruktör, beteendevetare hos hund och
problemhundskonsult.
Jag arbetar heltid i mitt företag Hundsteg
AB som tillhandahåller yrkesutbildningarna inom hund. Där jobbar jag främst
som lärare på våra utbildningar,
Polarhunden 2/2011
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Hur fort gick förfäderna till våra
malamuter och andra frakthundar?

men även med problemhundar och givetvis även med allt från marknadsföring till
projektledning. Min stora passion ligger
dock i att få lära ut och dela med mig
av den kunskap och erfarenhet jag har,
framför allt gällande hundens beteende
och flockliv.
Gällande hundkörning är det långdistanserna som lockar. Körde polardistans
första året i år och planer längre fram i
framtiden om både Amundsen race och
Femundslöpet finns.
Som en del i styrelsen hoppas jag kunna
ge tillbaka till klubben och dess medlemmar. Ser framemot att få engagera mig i
allt från träffar till avelstatistik.
[Christina Kleemo] Jag heter Christina
Kleemo och är nyvald kassör i styrelsen för
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute.
Jag är 34 år och bosatt i Tibro (västra
distriktet) men kommer ursprungligen
från Kiruna så jag har en ständig längtan
till fjällen inom mig. Min lilla flock består
av tre alaskan malamuter och en berger
des pyrénées a poil long (en liten fransk
vallhund). Jag har provat på det mesta
med mina hundar men huvudaktiviteterna
med malamuterna är drag, klövjning
och viltspår. Sommartid blir det även en
del utställningar. Jag är uppvuxen med
siberian husky men de senaste 13 åren har
jag delat mitt liv med alaskan malamuter
och idag har jag en pensionerad tik på 12
år, en hane på 4 år och en tik på 1 ½ år.
Några av rasklubbens viktigare uppgifter
anser jag är att främja avel av rastypiska
hundar som följer rasstandarden såväl
exteriört som bruksmässigt, att stimulera
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[Tobias M. Hjortvall] För att ta reda på det så måste vi gå tillbaka till de
få historiska källorna som finns och jag har tittat på några.

Christina på Påsktur i Grövelsjöfjällen 2006
med Fröya (NO SE UCH SE VCH Mackinaw
Sun Light Redhood) och Lieveling.

malamuteägare till att vara aktiva med
sin/a hund/ar samt att arrangera träffar
och skapa mötesplatser där nya och gamla
medlemmar kan träffas och utbyta tankar
och erfarenheter. Det skall vara roligt att
äga en alaskan malamute och att vara
medlem i rasklubben! Vad har du för
tankar och åsikter? Hör gärna av dig och
berätta om vad du vill att klubben skall
göra, antingen direkt till någon av oss
ledamöter eller via det kontaktformulär
som du hittar på rasklubbens hemsida.
Glada hälsningar Christina, christina.
kleemo@hotmail.com

Glöm inte hålla koll på info
angående årets malamutespecial
som i år är belagt i vackra Piteå, 4-6
November!
Domare till den officiella
utställningen (5 Nov) kommer att
presenteras med en profil i nästa nr
av polarhunden!
Med vänliga hälsningar
Utställningskommittén

Hastighetsuppgifter är svåra att få tag på. Alla uppgifter gäller kanske inte renrasiga
malamuter, några stamtavlor fanns ju inte då, men eftersom malamuten beskrivits
som stark och uthållig måste de tålas att jämföras med andra. Malamutehundarna
var högt respekterade bland andra inuitstammar. 3
Ryssarna var ”först” av Européerna i Alaska. De ägde Alaska tills 1867 då det
såldes till USA för $7 200 000. 3 Tyvärr har ryssarna lämnat få skriftliga uppgifter
efter sig. Inuiterna hade inget skriftspråk, förutom sin konst. De lärde sig senare att
skriva av européerna.
Kapten G.F. Lyon skrev några uppgifter i sin bok som kom ut 1824:
3 hundar drog honom 1 mile på en 45 kg släde (med förare totalt 125kg?) på 6 minuter, 16km/h.
1 hund drog 80 kg, 1 mile på 8 minuter, 12km/h.
7 hundar drog en tung släde 1 mile fullastad med män på 4,30 minuter, 21,5km/h.
9 hundar drog 730kg, 1 mile på 9 minuter, 10,7km/h.
Släden hade oskodda trämedar utan is på medarna. Om medarna hade varit isade,
menade kapten Lyon, att man hade kunnat belasta hundarna med minst 18kg/hund
ytterligare. 6
Ett till exempel från Lyon. I snödrev och mörker galopperade hundarna till fartyget
med hjälp av sitt luktsinne. Hade hundarna missat fartyget hade det varit omöjligt att
hitta tillbaka till fartyget innan vädret klarnat. 6
Malamuiterna var kända för att vara vänliga mot sina hundar 3 men de hundar som
inte platsade i spannet slog man ihjäl. 3 Av skinnen gjorde man innersockor i skinnstövlar. Samma sak gjordes med gamla och sjuka hundar. 2

2
3
6

Ajunngilaq, arktiska ögonblick, Magnus Elander & Staffan Widstrand 91-46-17139-8
This Is The Alaskan Malamute, Joan McDonald Brearley, 0-87666-650-0
Kennel Club Books Alaskan Malamute, Thomas Stockman, 1-59378-244-6
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Arthur T. Walden
1896 kom Arthur T. Walden till Alaska. Med sig hade han en collie, men han kom att
köra frakttransporter med malamuter. Han körde spann med 6-7 hundar kopplade till
tre slädar. Anledningen till att de körde med tre slädar är att lasten skulle bära på en
stor yta och en jättelång släde skulle bli ohanterlig. Slädarna var smala för att kunna
följa smala spår. Hundarna drog drygt 106 kg var. Föraren gick bredvid och styrde
första släden med en ”gee-pole”, en käpp ca två meter lång.
Hastigheten fullastad var cirka 5 km/h. Med lätt last var hastigheten 8-11 km/h.
Normal färdades de åtta timmar per dag. Walden ger ett teoretiskt exempel i sin bok:
Han tror där att en person kan färdas med en last (mat och utrustning) på 545 kg, i
snitt 3,2 mil/dag i 73 dagar. I början kortare etapper för att vartefter släden blir lättare
öka längden på etapperna. Han skriver om ett verkligt exempel på en 145-milafärd
där de första dagsetapperna troligen inte var längre än 24 km, för att bli 88 km den
sista dagen då hundarna drog en tom släde förutom de två personer som färdades med
släden. 5 Arthur T. Walden lärde Seeleys mycket och de samarbetade i Seeleys arbete i
att bevara den ursprungliga malamuten. Sedemera tog Seeleys över Waldens kennel.
Reflektion: 4 mil om dagen med över 100 kilo per hund på spår trampade av snöskor
och hundspann kräver en arbetsvillig skara hundar. Likaså om man skall färdas närmare 9 mil på en dag med två man på släden i slutskedet av en 145-milafärd. Med
tom släde här menas nog att det inte är mat o.s.v. till hundar och förare på släden,
däremot var nog släden lastad förutom förarna med övrig utrustning som förarna
behövde under färden.
Alaska Sweepstakes (65 mil)
Första loppet (1908) var ett mycket långsamt lopp. Det kördes på ca 100 timmar,
kanske lite längre. De tävlande var i grunden lag sammansatta av frakthundar, varför
tiderna var långsamma. 1909 minskade tiderna något. Rekordet från 1910 som fortfarande står sig idag sattes av ett spann som tagits över från Sibirien. De var siberian
huskys och kördes på 74:14:37 av John ”Iron Man” Johnson1.

Hastigheterna fraktspannen körde på 1908-1909 motsvarar vad Christer Afséer och
Kristin Esseth har presterat på Femundlöpet 400 vid två tillfällen, och det är 40 mil,
med moderna lätta slädar, med ledpannlampor till hjälp o.s.v. Samma hastighet presterade frakthundarna i 25 mil till, hundra år tidigare…
Hendrik Stachnau som är den ende SPHK-medlem som har kört Femundlöpet 600
med renrasiga malamuter och två grönlandshundar i sitt spann hade inte hängt med
frakthundarna 100 år tidigare trots överlägsen utrustning.
Läs mera om Allan Alexander ”Scotty” Allans & Arthur T. Waldens betydelse för
rasen alaskan malamute i Louis Liljedahls artikel tidigare publicerad i Polarhunden.
Den finns även på www.malamuteklubben.se
Serumstafetten till Nome
Balto, känd hund som ägdes av Leonard Seppala och kördes i led av Gunnar Kaasen
under serumstafetten till Nome tillskrivs vara en alaskan malamute i Kennel Clubs
Books Alaskan Malamute. 6 Jag har inte hittat fler källor på att Balto skulle vara malamute, men då Seppala förutom sibiriska hundar även hade andra hundar så är det inte
osannolikt. Från honom köpte Seeleys hundar som inte kom från Sibirien och använde
i sin malamuteavel. 4 Seppala ansåg att Balto var för långsam och av frakthundstyp.
Kaasens färd, i -34 grader och med vindbyar på över 30 meter/ sekund gick från Bluff
till Port Safety (ca 50km), tog fem timmar vilket ger en snittfart på 10km/h. Kaasen
blåste omkull flera gånger. I Port Safety låg nästa förare i stafetten och sov då han
aldrig trodde att Kaasen skulle ge sig ut i det dåliga vädret. Kaasen fortsatte då direkt
in till Nome, ytterligare 34 km, i mojnande vind på 2,5 timme vilket ger en snittfart
på 13,6km/h. 7
Jag återkommer senare med fler historiska tillbakablickar.

1909 vann Allan Alexander ”Scotty” Allan som sedan kom att visa Eva B. Seeley
vilken fantastisk frakthund Malamute var och gav henne ”Rowdy of Nome”. 4 1910
och framåt deltog ”Scotty” framgångsrikt med ”mixed-Malamute teams” 5. Reflektion: Jag tolkar det sistnämnda som att en del av hundarna var malamuter och andra
inte, efter tittat på bilder på spannet, och ett spann springer inte snabbare än den
långsammaste hunden.

1

4

4

6

www.allalaskasweepstakes.org
The New Complete Alaskan Malamute, Maxwell Riddle & Beth J. Harris 0-87605-008-9
5
A dog-puncher on the Yukon, Arthur T. Walden
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The New Complete Alaskan Malamute, Maxwell Riddle & Beth J. Harris 0-87605-008-9
Kennel Club Books Alaskan Malamute, Thomas Stockman, 1-59378-244-6
I isens grepp, Gay Salisbury & Laney Salisbury, 91-1-300917-6
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Vart är den svenska malamuten på väg?
[Christer Afséer] Inlägg p g a Louis Liljedahls frågeställning och Kirsten
Poulsens artikel i nr 1-2011;
Kort skulle man kunna svara: på rätt väg, men fler borde hänga på! Dvs. rasklubben
har fått till bruksprov sedan fem år, som är kopplade till rasstandarden. Vi har fått
ett relativt stort antal hundar (ca 250 unika ind.) som genomfört prov / tester, och där
ett rimligt antal hundar godkänts.
SPHK, genom rasklubben Alaskan Malamute har ansvaret för att rasen/populationen
alaskan malamute i Sverige lever upp till rasstandarden. För att säkerställa att dagens
malamuter fortsatt lever upp till sitt ursprungliga ändamål / syfte har rasklubben
utformat prov och tester som så långt som möjligt prövar de egenskaper som hade
varit viktiga för våra malamuter i dess ursprungliga miljö och arbete. Kort skall dock
sägas att Jordbruksverkets djurskyddsregler innebär stora begränsningar ifråga om
möjligheterna att pröva/bevara de polara egenskaperna.
I fråga om prov och tester har rasklubben fokuserat på vad standarden säger om
bruket av malamuter som starka draghundar, rasstandarden säger också effektiva
draghundar, vidare talar man om stabila, balanserade och oförtröttliga rörelser.
Rasen skall vara byggd för styrka och uthållighet. Den viktigaste meningen i FCI s
standard för alaskan malamute är Alaskan malamute har framavlats för att arbeta
som slädhund i polartrakter och då inte för snabba löp utan för att dra tung last.
Således skall alaskan malamute prövas genom dragprov /test med (relativt) stora
vikter över rimligt långa distanser (10/60/100 km) på rimliga tider. Utifrån resultatstatistiken (se nedan) kan vi t o m säga att tiderna är väl tilltagna.
Problemet för oss som ägare av alaskan malamute och förvaltare av rasen som
kulturarv i dagens moderna samhälle är att pröva våra malamuter under liknande
förhållanden och på liknande sätt som inuiterna gjorde. Men att detta är näst in till
omöjligt innebär självklart inte att vi kan släppa kravet om dragvilja och dragförmåga . Självklart är också att dagens prov och tester är kompromisser mellan det vi
kan utläsa i standarden, historiebeskrivningar och dagens förutsättningar
En av Louis och Kirstens teser är att våra prov och tester är för svåra och
tävlingsinriktade?
Enligt statistiken har 128 malamuter startat A-testen (10 km/1tim) varav 80 har
klarat, dvs ca 63 %.
Polarhundsprov 1 (2x3 mil/ < 6 tim) har 196 startat varav 126 har klarat, dvs ca 64
%.
D-test (> 10 mil/ ingen tidsbegränsning – se testregler) 260 har startat, varav 194
klarat ca 75 %
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Detta kan jämföras med Sv stövarklubbens prov och godkännt resultat som enligt
Norrlandsdistriktets ansvarige är för;
elitklass 20 -30 %
öppen 1a pris 40-50 %
2
36-62 %
(procentsiffror 3 e pris och 0 fanns ej tillgängligt)
Konstateras kan alltså att betydligt fler av startande i våra prov och tester klarar
dessa – kanske de är alltför lätta?
En annan intressant iaktagelse är att inom jakthundsprov är elitklass inget kontoversiellt och ger inget upphov till påståenden om elittänkande.
Jag vill påstå att en bra malamute (= arbetande slädhund i polartrakter med rimlig
träning klarar våra prov utan större problem.
Korvgrillning och apelsintur som dragprov?
Det kan inte vara en absolut rättighet för varje malamute eller malamuteägare att bli/
få ha utställningschampion eller draghundschampion. Malamuten måste ha de draghundskvalitéer som fodras och vara tillräckligt tränade. Att använda sig av Louis
L förslag av någon typ av korvgrillnings- eller apelsinturer som dragprov är helt
befängt och ett hån emot vår ras och de som seriöst arbetar med att bevara de ursprungliga egenskaperna
Draghundar som måste lära sig dra?
Användningsområde: slädhund – står det i den svenska rasstandarden (FCI). I den
amerikanska standarden står ..oldest arctic sleddog i första meningen. Både i FCI
och AKC betonar man således både i beskrivning och bedömning av malamuten,
ursprunget och funktionen som slädhund.
Att då tro att en “god draghund/arbetare” är en malamute som man måste lära att
dra bottnar i en okunskap om hur riktiga draghundar/slädhundar fungerar. Dragviljan måste finnas som medfödd förmåga/vilja (som i och för sig kan förstärkas eller
försvagas beroende på uppväxt/hantering). Vi har genom åren haft många malamutekullar och också en del alaskan husky valpar. Vår erfarenhet säger att dragviljan
skiljer mycket mellan olika kombinationer (linjer) men också mellan individer i varje
kull. Det har också visat sig att de individer som inte har en naturlig spring-/dragvilja
aldrig någonsin har blivit bra arbets- slädhundar. I och för sig kan man säkert lära de
flesta hundar att dra en barnskrinda i parken, men dessa individer blir alltid de första
som slutar dra när det blir tungt, för långt eller för svåra förhållanden.
Det var inte under lätta förhållanden som malamuten utvecklades som ras, det
var kärvt och slitsamt och de individer som inte höll måttet slutade som “mukluks”.
Mahlemiuterna hade varken råd eller tid att hålla sig med sällskapshundar, som skulle
läras att dra. Den “avel” som skedde gjordes förmodligen genom det “naturliga urvalet”; dvs bra arbetshundar som klarade det hårda klimatet med begränsad tillgång på
föda och som inte var överdrivet aggresiva fick leva kvar och fortplanta sig.
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Att avla på individer som har en så svag dragvilja att den måste läras att dra kan
bara ses som ett urholkande av det som rasen skall stå för och är därför i en förlängning ett hot mot rasen alaskan malamute.
Otillgängligt och oklokt utformat dragprov?
Vad det gäller tillgängligheten på tester eller dragprov kan jag hålla med om att det
är önskvärt med fler tillfällen utspridda över hela vårt land. Samtidigt måste jag
reflektera över att folk reser kors och tvärs med sina malamuter över hela vårt land
för utställningar – det borde vara minst lika viktigt att pröva malamutens viktigaste
förmåga och egenskaper som att få en skönhetsbedömning på dem.
Att påstå att “våra dragprov baseras på vinnande tider från mestadels kortdistanstävlingar” är en direkt felaktighet. Vårt dragprov 2 x 3mil har bara baserats på
vinnande tid vid 3 tillfällen under 5 säsonger. Vid alla andra tillfällen har godkända
tider baserat sig på 6 timmars gränsen. Visst kan man diskutera behovet av att överhuvudtaget ha med begränsningsregeln om vinnande tid + procentpåslag eftersom
den har haft en så marginell betydelse.
Det kan också vara på sin plats att för Kirsten Poulsen klargöra att vid dragprovet
2 x 3 mil så beräknas malamutetiderna för sig och övriga raser för sig. Godkänd tid
för vårt dragprov baserar sig inte på totalvinnande spann av annan ras med andra
vikter! Självklart baserar sig godkänd tid på 6-timmars regeln eller undantagsvis (se
ovan) vinnande malamutetid.
Det vore en fördel om man läser och försöker förstå meriteringsreglerna innan man
börjar yra om detta till AMCAs president som dessutom har osmaken att lägga sig i
och ha synpunkter på vår utformning av prov och tester. Med tanke på hur lite malamuten verkar brukas “over there”(min ensidiga bedömning baserad på videoklipp,
filmer, bilder och muntliga kontakter) borde Herr president ägna sin energi och tid till
att få de amerikanska malamuterna att leva upp till den amerikanska rasstandarden
där malamuten fortfarande är placerad i Working group.
Louis L. menar också att det finns malamuteägare “med kroppsliga begränsningar” som ej har möjlighet att genomföra dragtester med sina hundar. Det kan så vara,
men vi kan inte utforma våra prov och tester för malamuterna med åtanke på alla
möjliga begränsningar och handikapp. Det skulle i så fall kunna sluta med prov där
våra malamuter precis klarar en krypkasino. Proven och testerna är utformade för
bevarandet av rasen inte för hundägarna! De malamuteägare som har dessa problem
måste liera sig/samarbeta med någon utan “dessa kroppsliga begränsningar”.

tonvikten vid avel, aktiviteter för att bevara rasen (ex malamuteveckan, rasträffen
samt RAS), samt hålla koll på hälsoläget inom rasen.
Något som tycks bekymra Louis L är att några inom rasen tycker om att köra snabbt
(och kort?). Några reflektioner som jag vill göra är att de få som kör sprinttävlingar
med malamuter utgör idag inget egentligt hot mot rasen. Det största problemet idag
för rasen är de malamuteägare som inte prövar sina hundar tillräckligt och istället
baserar sin avel på utställningsresultat eller på att Fido är en snäll familjehund.
En annan reflektion som jag gör angående att köra snabbt med malamute är att
oavsett den distans som inuiten skulle förflytta sig med hundspann med eller utan
last, har jag svårt att tro att mahlemiuten inte ville stanna ute längre än nödvändigt i
mörkret, kylan och vinden. Hade man då möjlighet att välja mellan ett snabbare och
ett långsammare men i övrigt likvärdiga spann, vill jag tro att han valde det snabbare. Detta för att snabbare komma hem till värmen,tryggheten och familjen. Det
finns ett gammalt talessätt hos inuiterna som lyder; - med bra hundar är det nära till
bergen men med dåliga hundar är det långt. Därmed inte sagt att malamuterna har
varit några snabbspringare typ siberian husky, men som jag alltid gett som liknelse
– hänger man av trailern (den stora lasten) från lastbilen så kan det gå undan. Och
likaledes är det med malamuten, den kan springa relativt snabbt om den inte behöver
dra för tungt. Men vi får inte glömma att den är gjord för att dra tungt och länge,
därmed inte sagt att den skall väga 50 kg.
Problemet idag är att vi ser malamuter som har så dålig dragförmåga att det har
blivit ett antal omplaceringar från förstagångsköpare pga bristande dragvilja ; “dom
trodde att dom köpt en draghund, föräldrarna såg ju så rastypiska ut”.
Avslutningsvis vill jag också peka på den taskiga tajmingen av kritiken mot meriteringsreglerna. Klockan är inte kvart i tolv före beslut, klockan är kvart i ett. Ingen av
de som ifrågasatt meriteringsreglerna hårdast har försökt påverka genom den normala demokratiska processen i rasklubben, där beslut tagits i god demokratisk ordning
vid års- och medlemsmöten, Var har bl a du Louis och du Kirsten varit när rasträffarna förevarit och ett fåtal försökt diskutera rasens framtid – då har ni saknats!
Men som medlemmar är ni givetvis välkomna att framöver diskutera rasfrågor och
rasklubbens framtid i rätt forum vid rätt tidpunkt.

Tävlingsinriktad elitverksamhet?
Louis L. påstår att vissa känner att rasklubben bedriver detta.Var denna känsla kommer ifrån eller vad den baserar sig på framgår inte. Eftersom Kristin och jag har tävlat
i 24 respektive 20 år, tämligen framgångsrikt med våra malamuter skulle vi gärna bli
delaktiga/föremål för denna elitverksamhet. Att rasklubben arrangerar ett KM och
är delaktiga i SHAM-draget och Snöträffen som tillika är prov och testillfällen kan
knappast anses som “alltmer tävlingsinr...Enligt min uppfattning lägger rasklubben
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som tyvärr få valde att delta på. Årsmötet är ett tillfälle att göra sin röst hörd, ett
tillfälle att kunna påverka den blivande styrelsens arbete. Det kanske rent av är så
att den som tiger, samtycker? Detta kan vi fundera över. Om det skulle vara så är det
ganska sorgligt.

Siberian husky

Som rasklubbens tidigare ordförande valde jag att avgå efter två år. Som ny ordförande
valdes Pernilla Persson. Marlene Karlsson avgick från sin post som sekreterare, hon
ersattes av Lisbeth Brax Olofsson.
http://www.siberianhusky.se
POSTGIRO 38 70 52-4
Redo för start [Foto: Mia Karacs]

Ordförande

Pernilla Persson, 0730-49 07 46
Risselåsvägen 17, Grelsgård
833 35 Strömsund
ordforande.sh@sphk.se

Vice ordförande

Anders Hörnlund
0501-199 54, 070-561 15 16
Sandbäcken 1, 542 91 TORSÖ
vanervind@gmail.com

Sekreterare

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
Heden 14
915 91 Robertsfors
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör
Vakant

Ledamöter

Börje Jansson, 070-295 89 72
Krokvåg 3420
83070 Hammarstrand

Fredrik Neiman, 0647-304 65
Vålådalsvägen 31
830 10 Undersåker
info@neimans.se

Suppleanter

Marie Israelsson, 070-191 63 79
Vigge 129, 860 13 Stöde
marie@marieisraelsson.se
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
Vakant

52

Polarhunden 2/2011

Hej
Återigen har en ny vintersäsong passerat revy,
åtminstone här i södra delen av landet. Redan den 24
mars växte snödropparna med sina vackra blommor
ute på gräsmattan medan det i hägnet ligger en dm
hårdpackad snö. Ja, det finns en del snöfläckar kvar.
Vintern har varit kall, riktigt kall. Hela Vänern var
istäckt och mellan fastlandet och norra delen av ön
mätte SMHI isens tjocklek till hela 74 cm. Det är
något för isfiskarna att bita i.
Säsongens riktigt stora begivenhet har varit IFSS VM
i Norge med många riktigt fina placeringar på pallen
i såväl långdistans, medeldistans som sprint. Bakom
resultaten ligger oerhört mycket tid i form av träning,
avel och foder. Men vi måste också vara klara över
att alla inte har möjligheten att lägga ner den tid som
krävs för att vara med i den yttersta konkurrensen.
Det är utan tvekan den största gruppen i rasklubben.
En grupp som alltför ofta hamnar i skuggan av
framgångar och resultat. En grupp som vi måste lära
oss att ta bättre hand om.
En annan stor begivenhet var rasmästerskapet,
SHAM-draget, där jag framför allt vill tacka de som
ställde upp som funktionärer på tävlingen. Under
SHAM-draget hade också rasklubben sitt årsmöte,

Avslutningsvis väntar jag på öppet vatten och en lätt fin vänervind så att vi kan hissa
seglen för att sträcka ut mot obruten horisont.
Tack för mig
Anders Hörnlund

Polarhundsmästerskapet i Åsarna
Foto: Josefin Andersson

Gunilla Mellgren

Maja Ramström

Ylwa Malmberg

Lisbeth Brax Olofsson
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69 samojeder har fått Godkänt Polarhundstest B under 2011 års dragsäsong, vilket
är superskoj. Hundarna är från 28 olika uppfödare, vilket glädjer oss ännu mera.
Nu hoppas vi att fler kommer ut i spåren så vi får slå det nya rekordet på 69 godkända samojeder redan 2012 och då kanske ta oss över 70 godkända hundar- det
vore ju skoj. Så vi ses i spåren till nästa säsong….
Årets godkända samojeder ser ni i listan nedan. Stort Grattis till er alla.
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

Suppleant

Cecilia Gunnvall
044-70620 eller 0709-28 10 99
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad
cissy@swedsams.se

Furudal [Foto: Camilla Nyström]

Allra först vill jag tacka för förtroendet att få fortsätta som ordförande ett år till. Jag vill hälsa Camilla
Nyström, Karin Olsson, Jan-Olof Högström & Leo
Kirgios välkomna i styrelsen och samtidigt. Tacka
Camilla Dehlin-Johansson, Eva Skullman & Bror
Erikson för det engagemang & arbete ni lagt ner i
styrelsen.
Veckan i Furudal gick som vanligt alldeles för fort,
alla resultat från utställning och draget finns på annan plats i tidningen. Föredraget som Kerstin Hansson höll var både intressant och lärorikt. Jag lärde
mig lite nytt och hoppas att även ni andra som var
där gjorde detsamma.
Den nya styrelsen har rivstartat sitt arbete med en
arbetshelg, där vi bl.a. gick igenom RAS efter diverse
justeringar. Så nu är den äntligen inskickad till SKK.
Vi diskuterade även dom synpunkterna vi fick på
årsmötet, då vi tyckte att det var mycket bra och
konstruktiv ”kritik” kommer vi att försöka arbeta
mer utefter det.
Jag vill puffa för vallningslägret som Maltegruppen arrangerar i juli, se mer i annonsen som finns
i tidningen.
Till sist vill jag önska er alla lycka till med sommarens
olika aktiviteter, vad ni än väljer att göra med era
fyrbenta vänner!
Anneli Jönsson
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Bielkersmils Adonis of Kartman
Bielkersmils Artemisia of Kartman
Bielkersmils Avatara of Kartman
Bielkersmils Bielka of Kartman
Bielkersmils Birk of Kartman
Bielkersmils Corona of Allsvin
Bielkersmils Deimos of Ilya
Bilaikas High Arctic Explorer
Bivvilis Eminha Of My Bluf
Cassamira´s Bianca Av Uranus
Cassamira´s Mimas Av Saturnus
Crazy Toons Frodo of Karasea
Elyana Emmeli of Karasea
Flora
Frostbjörnens Blaze of Glory Bianca
Great Antarctic Krasneja Ksenia
Julesno Sgt Pepper
Kjeborg B´Miriel
Kjeborg Cool Bear of lady
Lejonbols Rhythm and Blues		
Lejonbols Sir Hector
Lejonbols Wyatt Earp
Little Rocky´s Jalmal Fram
Little Rocky´s Miss Myra
Little Rocky´s Natasja
Little Rocky´s Obersten av Arktis
Little Rocky´s Olivia av Hakkim
Little Rocky´s Ophir av Alaska
Little Rocky´s Queen Of Norway
Little Rocky´s Quicker Than You
Little Rocky´s Rainbow Peak
Little Rocky´s Robin Hood
Mamuska´s From Russia with Love
Nordvikens Yerohna Yamal
Nordvikens Yena Yamal

Polartassen Kasper
Polartassen Kozak
Polartassen Mira
Polartassen Nike
Polarullens Irma av Bruin		
Samospeed´s Aigisthos
Samospeed´s Amalthea
Samospeed´s Avalanched Limited Edition
Sampolill Tamasha Caila
Sampolill Tamasha Chimo
Skullsams Afrodite av Nans
Skullsams Amigo Av Nans
Skullsams Anatis Av Nans
Skullsams Bolla
Snechinka´s B- Jolais De Vincent
Snöbjörnens Darkwind
Snötrollens Ceavvi Celsius
Snötrollens Nimbly Silas
Snötrollens Nimbly Soraya
Snötrollens Nimbly Sorba 		
Snötrollens Nimbly Speed
Snötrollens Oppas Kerak
Snötrollens Oppas Kiska
Svartisens Allsvin
Svartisens Angerboda		
Svartisens Gnistra Av Geisha
Swedsam´s Cold Blue Mountain
Swedsam´s Walk On Top
Swedsam´s Xeptionella Stella
Vitkinds Tarras		
Volk Vincent de Sanna Gourska
Ylletrollets Loke
Zyklonens High way man
Zyklonens Rodeo Girl

69 hundar har fått Godkänt Polarhundstest B under 2011 års körsäsong, vilket
är superskoj. Hundarna är från 28 olika uppfödare, vilket glädjer oss ännu mera.
Nu hoppas vi att fler kommer ut i spåren så vi får slå det nya rekordet på 69 godkända samojeder redan 2012 och då kanske ta oss över 70 godkända hundar- det
vore ju skoj. Så vi ses i spåren till nästa säsong.
Polarhunden 2/2011
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Nya styrelsemedlemmar
Efter årsmötet har klubben fått några nya medlemmar i
styrelsen som nu får presentera sig
[Jan-Olof Högström] Jag heter Jan-Olof
Högström och är 44 år, sambo med Karin
Olsson. Jag har 2 egna barn och 2 bonusbarn. Jag har sedan barnsben varit en
friluftsmänniska som gillat att träna. Jag
har tränat många sporter medan friluftslivet alltid hängt med. Jag har sedan 17-18
årsåldern varit ideellt engagerad på olika
poster i olika föreningar.
Mitt liv med hund började när jag och
Karin ville ha en hund som friluftskompis.
Efter att ha besökt Polarullens kennel så
bestämde vi oss för samojed. Vår första
samojed blev Bianca, 10 månader från
Frostbjörnen. Men det var ju orättvist
med en hund! Vem skulle få förmånen
att köra henne? Så efter dryga 3 månader
kom Lorry på 3 år till oss, så nu hade vi
varsin hund! Vi är fodervärdar åt Lorry
som kommer från Lejonbols. Sedan en tid
tillbaks så har vi även en grönis, Tarqeq
från Kallasgården. Vi har våra hundar
först och främst för friluftslivet både vinter och sommar. Vi dragtränar dem seriöst
och tävlar en del också.

[Camilla Nyström] Jaha då skall man
försöka skriva några rader om vem man
är då :o). Camilla heter jag men de flesta
kallar mig mesta för Millan och i efternamn heter jag Nyström. Jag är 33 år och
har i princip varit medlem i klubben och
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haft ett stort intresse för Samojedhunden
i nästan 20 år. Jag började intressera mig
för samojeden då min farbror George
Nyström och Bitte (Sig-Britt) Nyström
skaffade sina första samojeder. De födde
senare upp samojeder under kennelnamnet Gebitt. George och Bitte som var
engagerade i klubben både inom styrelse
arbete och andra uppdrag tog med mig på
diverse olika träffar och tävlingar och var
som en extra mamma och pappa för mig
under min uppväxt. En stor tacksamhet
måste jag ge till både George och Bitte
för att de tog med mig på alla träffar och
tävlingar när jag var mindre.
Jag har under åren utbildat mig inom
hund (mest för mitt egets stora nöjes skull
snarare än att jag har tänkt kunna försörja
mig på det). Bland annat har jag gjort
värnplikten som hundförare (vi utbildades
i att hantera både bevakningshundar för
spår arbete och vakthundar/hangarhundar
för bevakning av marinbasen) och efter
avslutad värnplikt jobbade jag kvar som
frivilliganställd som det då kallades i Försvarsmakten med sergeants grad och utbildade hundförare i befattningsutbildning.
Jag har också läst vidare till yrkesofficer
med inriktning säkerhetsförbandsofficer
där hunden är den viktigaste sensorn i
arbetet. Där jobbar man mycket med
spår samt vind och ljud patrulleringar,
m.m. Jag har varit en sväng till USA i 6
månader där jag arbetade på en större
slädhundskennel (alaskan husky), och där

skötte jag och tränade kennelns på ca. 80
hundar i alla åldrar från nyfödda valpar
till veteraner. Jag hade också möjligheten
att starta i några tävlingar både kortare
och längre tävlingar.
Försvarsmakten lämnade jag 2006 då den
senaste stora nedläggningen skedde, då
förband efter förband skrotades. Jobbar
dock fortfarande statligt och vid sidan av
mitt arbete har jag läst ytterligare utbildning så som exempelvis hundinstruktör,
hundpsykolog/problemhundsutredare,
m.m. Ett annat av mina stora intressen är
samojedhundens historia och utveckling
genom åren. Jag söker och läser det mesta
jag kommer över.

Mitt intresse för just samojeder och
dragsporten väcktes när jag träffade min
underbara sambo Eliza Tiirikainen. Ett
tag efter att vi träffades bestämde vi oss
för att skaffa vår första gemensamma
samojed (Bielkersmils Chilli of Allsvinn).
Nu är jag helt fast i samojeden och har
även drabbats av polarhundssjukan. Vi
har precis startat vårt liv som uppfödare
under namnet Blåtassen, samt deltagit i
vår första dragtävling, och fler kommer
det att bli!

[Leo Kirgios] Jag heter Leo Kirgios och
är född 1989. Jag har alltid haft ett stort
intresse för djur och ett speciellt band
med djur, i synnerhet hundar. Innan min
tid med hund har jag varit aktiv i diverse
extremsporter framförallt Le Parkour,
Downhill (longboard) och friklättring,
klättring mm. Jag har ingen tidigare erfarenhet av föreningslivet, men jag hoppas
kunna bidra med friskt tänkande och nya
insikter, samt att lära mig så mycket som
möjligt inför kommande år inom SPHK
samt SKK.
Min första egna hund var Laki, en före
detta grekisk gatuhund som jag träffade
när jag var och hälsade på mina morföräldrar i staden Ioannina. Vi blev störtförälskade och jag var tvungen att hämta
hem honom. När jag träffade Laki hade
han även en ”skyddsling” som senare när
han kom till mig fick namnet Louk.

Ralf Jönsson på Polarhundmästerskapet i Åsarna.
[Foto: Josefin Andersson]
Polarhunden 2/2011
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Inbjudan
till vallningsläger hos Ewa Myrbrink Karlsson
på Mårtensby Gård utanför Uppsala
Helgen den 1 – 3 juli 2011
Samojeden är en arbetande hund där draganlaget är det mest fokuserade. Som
många säkert har läst i historien så har samojeden även används för jakt och
vallning. Jaktanlagen har många av oss pratat vida kring men vallningen har det
varit tämligen tyst om.
Hösten 2010 anordnade Mälardalen ett vallningstesttillfälle hos Ewa på Mårtensby och vi var ett 10-tal som provade på denna dag. Jag törs nog säga att alla
var häpnadsväckande överraskade över att anlagen fanns där så tydligt. Samojeden
har vallningsanlagen i sig!
Detta gav förstås mersmak och därför erbjuder vi SPHK´s samojedmedlemmar
att prova på mer under en hel helg.
Vi samlas på fredag den 1/7 klockan 17.00 ute på Mårtensby, utanför Uppsala.
Vi kommer att ha lite teori och genomgång av helgen och installera oss i huset
där vi ska sova.
Förutom vallningen så ingår ett enklare boende och maten fram till söndag
eftermiddag. Under helgen kommer vi sedan valla varje dag, med uppehåll för
lunch och middag.
Inga förkunskaper krävs för att vara med, man behöver inte ha vallat tidigare
eller ens varit i närheten av får. Det som underlättar är om Du, tränar din hund
på inkallning och ett stopp, helst ligg. Dessa kommandon behövs i fårhagen.
Lydnaden brukar försvinna ju mer din hund ”tänder” på vallning så det gäller
att lydnaden fungerar bra utan får!
PM skickas till er mejladress ca 2 veckor innan lägret går av stapeln.
Kostnad: 2100:- per hund och förare/ ekipage
Anmälan görs per mail till helene@plogens.se
Ange : namn, tel, mejladress, adress, hundens namn, ålder och tidigare vallerfarenheter. Möjlighet till delbetalning finns men allt ska vara betalt senast 30/5-11
annars förlorar man sin plats.
Betalningen görs på SPHK samojed´s Pg 23 88 54-5
Sjukintyg eller veterinärintyg krävs för att få tillbaka betalda pengar till lägret
Varmt välkommen!
Hälsningar Helene Larsson och Britt Forsgren
Mer info om Ewa och vallning hittar du på www.kelpie.it
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SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG I SKÅNE 17-18 SEPTEMBER 2011
I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.
Lördag: med start ca. kl. 14.00
Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter samt
medlems/uppfödarmöte alternativt föredrag.
På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva. Sen
umgås vi hela kvällen, pratar hund o.s.v.
Söndag: Officiell utställning
Domare: Lilian Fogh Christensen, Danmark
Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med att
ordna fika, sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m.
På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.). OBS att
man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och deras hundar.
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt varma sovkläder.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 29 augusti, anmälan ska göras på
SKK’s 3-sidiga blankett till: Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 Kristianstad
eller via e-post till danza@comhem.se
Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per telefon
044-70136, 0709-367188
Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5
Valpklass 4-6, 6-9 mån
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass
Veteranklass > 8 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass
(de klasser som kostar 300 kr)

150 kr
300 kr
220 kr
GRATIS
150 kr

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 150 kr eller betala motsvarande belopp.
VÄL MÖTT!!!!!!
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Utställning SPHK Samojed
Furudal 2011-02-11
Fick äran att döma denna special utställning i Furudal. Fredag i
minus 10 grader utomhus, kan minst sagt säga att det har inte hänt
förut under de 15 år som jag dömt. Efter en något mulen och blåsig
morgon så kom solen fram efter ett par timmar och till finalen hade
vi ett fint väder.
[Jesper Andersson] Jag hade glädjen att
döma ca 50 tikar, så många har jag inte
sett på många år. Mina kommentarer
gäller därför också bara tikarna. Min
generella upplevelse är mycket positiv,
de senaste åren har jag varit lite besviken
över den övergripande kvalitén på de
Samojeder jag dömt. Denna dag fick jag
se ett stort antal och i det stora hela hade
de flesta bra sund anatomi och mycket
god typ. Väldigt få dåligt konstruerade
vilket visade att majoriteten hade bra
rörelseschema. En del var tyvärr ej i bästa
kondition och hade lite kilo mer än vad
som önskats, en Samojed är en brukshund
och skall också visas i sån kondition.
Lågställdhet som är ett problem på rasen
fanns men inte alls så mycket som jag
brukar se i ringarna. Huvud och uttryck
var lite varierande; proportionerna mellan nosparti och skalle, stopets utforming
,skallens linjer och öronens storlek och
ansättning var något av de jag såg som
kunde vara bättre, dock inga överdrifter.
Pälsarna var överlag bra dock fanns det
några individer med färg som inte helt
stämmer med standarden.
Bedömningen är numera i kvalitet: Excellent (Exc.) = utmärkt, Very Good (VG) =
mycket god), Good (G) = god, Sufficient

60

Polarhunden 2/2011

(S) = godtagbar och Disqualified (D) =
diskvalificerad.
Här är mitt utlåtande om klasserna:
Juniorklass (7): 2 Exc., 4 VG., 1 G.: Vinnaren i denna klass Kvarnlyckans Castanea är en mycket lovande junior som hade
en härlig typ, väldigt fint uttryck, sund
anatomi för åldern, bra rörelseschema och
lovande framtid.
Unghundsklass (5): 2 Exc., 1 VG., 2 G.,
Svartisen Glittra som här vann klassen var
för åldern mycket substansfull, välbyggd
och typfull ungtik med fina rörelser som
lyckades placera sig 4:e bästa tik. Mycket
bra gjort i denna konkurrens.
Bruksklass (12): 7 Exc., 4 VG., 1 S. Underbart att se så många i denna klass där
individerna bevisat sin bruksförmåga.
Hela 7 fick excellent vilket visar på att
kvalitén i denna klass var väldigt bra.
Klassvinnare blev Polartassen Nike, en tik
med mycket bra proportioner, välbyggd
och med ett utmärkt uttryck. Visade sig till
3:e bästa tik men tyvärr hade lite ojämn
presentation.
Öppen klass (18): 9 Exc., 8 VG., 1 G. En
stor klass där många individer visade hög

klass. I denna klass måste jag nämna två
hundar som jag hade svårt att placera 1:a
resp. 2:a. Kvarnlyckans Alisia som vann,
en tik med utmärkta rastypiska detaljer
och vackert välformat huvud och perfekt
uttryck, välbyggd helhet, utmärkt anatomi med ett mycket fint rörelseschema
tog till slut vinnarplatsen. 2:a bästa tik
var Nordvikens Yarhonna Yamal, en tik
med harmoniska linjer som visade sin absolut bästa
sida i rörelse,
prototypisk
rörelser med
utomordentligt
påskjut, bra huvud och uttryck.
Skillnaden denna
dag var att helheten
mellan anatomi, typ
och presentation gick
till Alisia.
Championklass (2): 2
Exc., Två tikar som
bekräftar sin championstatus, dock olika
typer där Snötrollens Nimbly Sorba vann
med hennes typfulla helhet.
Veteranklass (3): 1 Exc., 1 S., 1 D., Bilaikas Moonbase Alpha vann, en 11 årig
tik i god kondition för sin ålder med ett
utmärkt rörelseschema.
Finaler som jag dömde:
Junior: Här fick jag i efterhand veta att
det var två syskon, båda mycket typfulla
men där tiken var lite mer färdig i sin
helhet: BIR : Kvarlyckans Castanea BIM:
Kvarnlyckans Cedrus
Bruks: BIR: Polartassen Northon BIM:
Polartassens Nike. Två utmärkta hundar

med mycket kvalite där hanen visar sig lite
bättre i både stående och rörelser även om
jag föredrog tikens uttryck. Än en gång
fick jag veta efteråt att det var mellan
två syskon. Vilket visar på en mycket bra
uppfödning.
Veteran: I denna klass stod hanen Elliance
Champange Voyage mot tiken
Bilaikas Moonbase Alpha. Båda
i mycket god kondition, tiken
vann då hon visade bättre rörelse och steglängd.

BIR/BIM: Till slut hade
jag då i finalen hanen Sampolill
Tamasha Chimo mot tiken Kvarnlyckans
Alisia. Två hundar av utmärkt kvalitet
som var lite skillnad i typ och exteriör.
Hanens framträdande var en ypperlig
överlinje, (utmärkt hals och rygglinje)
sund anatomi, utmärkt benstomme och
en utmärkt päls. Tiken hade ett perfekt
huvud och uttryck, mycket bra hals och
rygg, inte riktigt lika bra benstomme och
bröstkorg men en något bättre anatomi,
vilket visade sig i rörelserna där hon överglänste hanens rörelseschema med sitt fina
påskjut och dragande framsteg. BIR blev
Kvarnlyckans Alisia.
P.S
Begreppet anatomi menar jag funktionell
anatomi.
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ALASKAN MALAMUTE

Tjalbergets Navajo, en fin hanvalp född
15/11-10, är redo att flytta hemifrån.
Vill att han ska hamna i ett aktivt hem,
gärna till dig/er som sysslar med drag.
Han är efter Tjalbergets Oka och
Awanga’s Balto, två hårt arbetande
hundar.
Bilder och mer information hittar ni på
www.Tjalbergets.se
Annars ringer ni på 070-0388321
Mvh//Henriksson, Tjalbergets kennel

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 väntas v.18-20
Kull 1. e. SE(POLAR)CH Team
Amarox Brio u. SE(POLAR)CH Heidiburghs Furia
Kull 2: e. SE(POLAR)CH Barrongiz
Breezy Sunday u. SE(POLAR)CH Team
Amarox Buza
Mer info www.samospeed.cybersite.nu
alt. ring Tarja Pyykkö 0657-220 11 el.
070 27 33 616

SAMOJED

Siberian Husky valpar säljes, efter
sunda föräldrar med stark dragmotor.
Tre tikar och en hane.
Båda föräldrarna bor hos oss.
Valparna är leveransklara i Juni.
Ring eller maila Sara för mer info.
0739-582154
sara_maria_nilsson@yahoo.com

Sex tikar o tre hanar födda den 10 mars
2011, efter drag- och utställningsmeriterade föräldrar. e: PDP S(POLAR)CH
Polartassen Northon. u: PDP SEUCH
Fortuna. Säljes till aktiva hem. Båda föräldrarna är sociala och har bra temperament. Valparna är uppfödda inomhus
och vana vid resten av flocken. Valpkurs
ingår i köpet.
Kennel Sampolill // Louise Bonta
0932-26009, 070-221 07 30
hemsida - http://sampolill.se

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

Kari-Mette Sundal
073 181 49 77 kari-mette@telia.com
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Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546, 070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se
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Karin Olsson på Polarhundmästerskapet i Åsarna.
[Foto: Josefin Andersson]

KENNEL FENRISULVEN

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:

Posttidning B

Tält för varje äventyr

Matty McNair/www.northwinds-arctic.com

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

..
Frösön • 063 57 15 50

