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

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Heavägen 47,   790 90 Särna

E-POST: polarhunden@gmail.com  Tel: 076-136 22 77

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

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.) 

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

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 350:-, familjemedlem 50:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att 
ringa till Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser 
medlemskap i SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS. 
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46 
Mail: freddie.akerlind@telia.com

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478
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Baksida och Helår (5 nr) Ett nummer 
insidor av omslag i färg 8 000 kr 1 760 kr 
1/1 sida, s/v 7 500 kr 1 650 kr 
1/2 sida, s/v 4 000 kr 900 kr 
1/4 sida, s/v 2 500 kr 550 kr 
Kennelannons, s/v    350 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar, 
att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar,
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med frågor som 
har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren 
och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Per Agefeldt per.agefeldt@mailbox.tele2.se  
 Högfors Gustavsberg 327 Tel: 0586-122 90
 691 92 Granbergsdal Mobil: 070-592 36 13

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

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

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Johanna Adolfsson Tel: 070-228 09 26
Nedre Norra:  Caroline Hoffman Jönsson  Tel: 0671-201 19
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Kenth Hjelm Tel: 0152-183 85
Södra:  David Erman Tel: 0709-37 15 91
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson Tel: 0522-66 32 12

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com
 Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
 Tel: 0647-104 60, 073-063 80 99 
Grönlandshund: Kari-Mette Sundal kari-mette@telia.com
 Tel: 0731-81 49 77 
Samojed: Anneli Jönsson kennel@deejasome.com
 Hästgatan 11 A, 241 35 Eslöv 
 Tel: 0413-59 14 99, 0730-83 22 16 
Siberian Husky: Pernilla Persson pernillapersson@vintervisa.com
 Risselåsvägen 17, Grelsgård
 833 35 Strömsund, Tel: 0730-49 07 46

Tävlingsekreterare: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa 
 Tel: 070-63 98 536
Utställningsekreterare:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
 Tel: 013- 583 73
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Atka och Iluaq vintern 2011 
[Foto: Frida Björcman]

Äntligen
När ni sitter med denna tidning i handen har 
det åter blivit höst! De flesta av oss polar-
hundsägare säger väl ÄNTLIGEN och anses 
som något korkade av resten av Sverige. Men 
det bjuder vi väl på!

Vi som arbetar med tidningen tycker att det 
är oerhört roligt att det kommer in så mycket 
material till varje nummer och tackar Er för 
det. MEN det resulterar ju förståss i att en del 
måste skjutas upp. Nu har vi bestämt att ALL 
material som nu ligger och väntar på sin tur 
ska få komma in i julnumret (nästa nummer 
alltså). Det innebär att nästa nummer kan bli 
riktigt tjockt och intressant att läsa.

Jag efterlyser ännu fler bilder så att vi får lite 
variation. Glöm bara inte att skicka bilderna 
i så hög upplösning som möjligt, annars blir 
det inte tryckbart och jag måste hoppa över de. 

Glöm inte att titta på Aktivitetskalendern på 
sidan 6. Ninni har gjort ett jättejobb med att 
sammanställa alla aktiviteter så att det ska 
vara lätt för oss andra att se vad som händer 
runt om i Sverige. Du hittar säkert något roligt 
i närheten av dig. Tack Ninni.

Och till slut vill jag bara säga: Ha en underbar 
höst med era fyrbenta vänner. Kör försiktigt 
och glöm inte Licensen!

// Mia

Omslagsfoto: Team Kalippoq´s 
Kodaq och Niqon njuter av solen.   

[Foto: Megan Selvidge]



LEDAR
      SKALLET
Äntligen I
Just det, äntligen börjar sommaren gå mot sitt slut. Förhoppningsvis gör den just nu, 
den 27 augusti, sitt sista försök att hålla emot den efterlängtade hösten och vintern. 
Säkert är det också så att många av er dragit igång höstträningen och ni som inte gjort 
det ligger i startgroparna. Förhoppningsvis har vi ytterligare en fin vinter framför oss. 
Det sägs ju att det kommer sju i rad, och då har vi fem kvar!

Äntligen II
Det finns ytterligare en anledning att säga äntligen, för äntligen, efter flera års arbete 
och mängder av möten, har våra nya meriteringsregler godkänts av SKK. Det känns 
bra, och meriteringsreglerna är en viktig grund för att vi ska kunna värna den arbe-
tande polarhunden.

Äntligen III
Det tredje äntligen står för de nya utställningsreglerna som innebär att certet tilldelas 
bästa bruksmeriterade hane/tik. Styrelsen känner stor tillfredsställelse över att vi har 
lyckats fullfölja det beslut som fattades av årsmötet 2007. Vi är naturligtvis medvetna 
om att det finns medlemmar som inte har samma uppfattning som den som lades fast 
i årsmötesbeslutet, men låt mig klargöra att det är styrelsens uppgift att fullfölja de 
beslut som årsmötet fattat. Det har vi gjort, och det kommer vi att fortsätta att göra.

Styrelsens arbetshelg
Styrelsen, förstärkt med representanter för distrikten, vår utställningssekreterare, 
vår medlemssekreterare och vår ungdomsansvarig genomförde ett tvådagarsmöte på 
Ski Center i Åsarna  den 19-21augusti.  Jag vill rikta ett stort tack till Nedre Norra 
som var våra värdar. Som vanligt hade vi en diger dagordning att ta oss igenom. Här 
kommer några av punkterna:

•	Årsmötet	2012	äger	rum	i	samband	med	Nedre	Norras	utställning	i	Bjurholm	den	
12 maj

•	Arbetshelgen	hösten	2012	hoppas	vi	kommer	att	arrangeras	av	Övre	Norra	den	
17-19 augusti

•	SPHKs	ekonomi	är	stark	och	det	finns	stora	avsättningar	i	balansräkningen	som	
tryggar en fortsatt god verksamhet

•	Styrelsen	bekräftade	arbetsutskottets	beslut	att	dela	ut	pengar	ur	aktivitetsfonderna	
till rasklubbarna för Samojedhund och Siberian Husky.

•	Vår	sekreterare	informerade	om	våra	stadgar,	protokollskrivning	och	vår	kommu-
nikationsplan. Kommunikationsplanen måste revideras och beslut ska fattas vid 
nästkommande styrelsemöte

•	Ninni	Hjortvall	gick	igenom	vårt	etiska	program.	

•	Arbetet	med	vår	avelskonferens	som	ska	äga	rum	3-5	augusti	2012,	med	tema	den	
arbetande polarhunden, fortgår på ett bra sätt. Det finns mycket goda förutsättningar 
för att det ska kunna bli en konferens utöver det vanliga.

•	Vi	frågade	oss	om	vi	verkligen	vill	ha	en	gemensam	aktivitetskalender.	Vill	vi	det	
så måste distrikts- och rasklubbar skicka in uppgifterna till Ninni Hjortvall. Det 
är en förutsättning för att det ska kunna finnas en bra gemensam kalender för hela 
klubben.

•	Vi	konstaterade	att	det	är	svårt	att	få	något	distrikt	att	arrangera	Polarhundmäs-
terskapet. Vårt hopp står nu till Nedre Norra som vi hoppas kommer att ta på sig 
uppdraget.

•	Polardistans	arrangeras	av	Västra	i	Särna	v	10

•	Arbetet	med	vår	digitala	närvaro	fortsätter.

•	Vårt	årsmöte	beslutade	att	en	översyn	av	vår	organisation	ska	genomföras.	Beslutades	
att distrikts- och rasklubbar anmäler representant till vår sekreterare.

•	Rasklubben	för	Siberian	Husky	samordnar	rasmontern	vid	SKKs	utställning	i	Stock-
holm i december.

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

Lycka till med höstträningen!

Ha det!
Per Agefeldt, ordf.

SPHKs Avelskonferens "Den arbetande polarhunden"

Boka redan nu in datumen 3-5 augusti 2012 till SPHKs Avelskonferens
Konferensen kommer att ligga inte allt för långt från Stockholm

Mer information kommer i nästa nummer av Polarhunden
 

Väl mött! /Arbetsgruppen för SPHKs Avelskonferens
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Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, förutsättningen för det är att di-
strikt och rasklubbar skickar in sina kommande arrangemang till mig! 
Epost: ninni_hjortvall@hotmail.com

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2011/2012

2011
8-9/10  Utställning och vagnsrace, Arboga, SPHK Mälardalen
16/10  Hundkörarträff, Boråstrakten, Rasklubben för Alaskan malamute
22-23/10  SM i barmark, Nybro (Svartbäcksmåla), SPHK Södra
22/10  Dragträff Boden, SPHK Övre Norra
23/10  Vagnsrace, Ålheden, SPHK Gävle-Dala
29-30/10  Aktivitetshelg med inofficiell utställning för alla de fyra polara raserna 

den 30/10, Prästnäset, Bollnäs, SPHK Gävle Dala
4-6/11  Alaskan malamute special, Piteå, Barmarksmästerskap, medlemsmöte, 

specialutställning 5/11
5-6/11  Barmarksrace, Åkers Styckebruk, SPHK Mälardalen
12/11  Hundkörarträff, Boråstrakten, Rasklubben för Alaskan malamute
Snöträff i slutet av november, SPHK Övre Norra, för datum se info på hemsidan
3-4/12  Upptaktsträff, Koppången, Rasklubben för Grönlandshund
11/12  Luciaträff, Boråstrakten, Rasklubben för Alaskan malamute

2012
Observera att tid och plats för utställningarna under 2012 fortfarande är prelimi-
nära och kan ändras!

1/1  Nyttårsrace, Helgbosjön, SPHK Gävle-Dala
V.1  Ungdomsläger, SPHK Nedre Norra
6-7/2  Snöträff i Nornäs, Rasklubben för Alaskan malamute
18-21/1  Vinterträff Nederhögen, Grönlandsmästerskap 20-21/1, Rasklubben för 

Grönlandshund
21-22/1  Nya Nordic Open, SPHK Nedre Norra
28-29/1  Västras Vinterrace, Lekvattnet, SPHK Västra
4-5/2  Polarhundsmästerskap
V. 6  Furudalsveckan, Rasklubben för Samojed
10/2 2012  Utställning Furudal, Rasklubben för Samojed
V. 6  Malamuteveckan, Ljungdalen, Rasklubben för Alaskan malamute
11/2 2012  Utställning Ljungdalen, Rasklubben för Alaskan malamute
18-19/2  SHAM-draget, rasmästerskap för Siberian Husky och Alaskan malamu-

te med meriteringstillfälle för Grönlandshund och Samojed
18-19/2  Nationalparksevent, Hamra, SPHK Mälardalen
24-26/2  Öppna SM, Släde, Kiruna

25-26/2  Ryssjön Open, Ryssjön, SPHK Gävle-Dala
V.10  Polardistans, Särna, SPHK Västra
17-24/3  Fjälläventyret 2012, SPHK Mälardalen
V. 12  Amundsen race, Östersund
April 2012 Skånedraget, SPHK Södra
28/4  Utställning Vaggeryd, SPHK Södra
12/5  Utställning Bjurholm, SPHK Nedre Norra
17/5  Utställning Ånnaboda, Örebro, SPHK Mälardalen
3-5/8  Avelskonferens, SPHK
25/8  Utställning Sollefteå, SPHK Nedre Norra
8/9  Utställning Tånga Hed, SPHK Västra
23/9  Utställning Visseltofta, Rasklubben för Samojed
6/10  Utställning, Herrefallet, Arboga, SPHK Mälardalen

Vill du uppleva ett riktigt Polaräventyr?
Anmäl dig som funktionär för Polardistans 2012 (v. 10)

En möjlighet att vara med om en långdistanstävling utan att behöva träna innan. 
Du får en unik inblick i tävlingen och skaffar dig erfarenhet inför kommande 

utmaningar. 
Läs Fridas och Christinas berättelse på Polardistans hemsida under rubriken: Vill 

du bli funktionär/Berättelser 
Polardistans 2012 är ett samarrangemang mellan SPHK Västra och SPHK Gävle/

Dala. Givetvis med stor hjälp från medlemmar i de andra distrikten.

För mer info: http://www.polardistans.com

Skidweekend för Hundägare 
24 - 27 November

- Heldag med erfaren och utbildad skidinstruktör(skate) som utgår från 
  din nivå, även nybörjare!
- Enkel tur på fjället för att utöva dina nyvunna kunskaper
- Information från känd aktör i Sälenfjällen kring skidor/val av skidutrustning
- Gör dina egna linor, utrustningsinformation mm. 
- Bastu, vedeldad badtunna samt utejacuzzi med tillhörande plockmat och dryck
- Inspirerande aktivitetspromenad för hund och ägare söndag innan avresa- Inspirerande aktivitetspromenad för hund och ägare söndag innan avresa
- Eget hundtillåtet rum i delad fjällstuga

Helpension inkl: 
3 frukost - 2 lunch - 2 middag
2 kvällsfika -  samt dryck/plock vid utejacuzzin
För mer info och detaljerat program: www.hundaktivitet.se

4590:-/ppboka före 9/10
få 200:-rabatt!

i samarbete med 
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Ungdomssidan

Ungdomssektionen
Caroline Hoffman Jönsson

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

Över Norra
Johanna Adolfson 

070-228 09 26
jojsan@telia.com

Nedre Norra 
Kristina Widborg Ahlstrand

0709-634 795
0671-200 16

kristinawidborgahlstrand@yahoo.se

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

Ett samarbete som föll väl ut!

En underbar vårdag den 16/4 arrangerade Västra 
distriktet i samarbete med lokala brukshundsklubben, 
en ungdomsträff med inriktning på drag och 
hundmassage. Ungdomarna kom på förmiddagen 
med en påtaglig spänning och förväntan tillsammans 
med sina hundar. Dagen innehöll teoripass, gemensam 
grillning, frågestund, en massa hundkörning, där 
man både fick prova med sina egna hundar samt 
köra rutinerade hundar allt mellan 1-spann till att 
åka med i 8-spann. Dagen avslutades tillsammans 
med två hundmassörer från Hosea´s hundsport, 
där lite enkel hundmassage för hemmabruk och 
friskvårdsgrunder lärdes ut.
Under dagen utbyttes hunderfarenheter och det 
smiddes drömmar och planer för framtiden. Det var 
lyckliga ögon som avslutade dagen och inte ville åka 
med hem!!!

Jag (Therese Hemberg) har fått mycket positiv respons på detta arrangemang. Jag 
blir så lycklig när jag får till mig att ett sådant här tillfälle gett så mycket ringar på 
vattnet!! Det finns inget bättre än en ungdom som är stum av lycka och bara ler efter 
att ha fått köra sitt första hundspann!!! Tack till er ALLA som kom och bidrog till 
att dagen blev oförglömlig för oss alla! 

Therese Hemberg

En mysig massagestund. Therese & Josefine med hundar.
[Foto: Tobias Eliasson]

Draghundsläger 2012

Under vecka 1 kommer ett draghundsläger att hållas i NN’s regi.
Är du eller någon i din familj intresserad av att vara med på lägret så skicka 

en intresseanmälan till Caroline Hoffman Jönsson. Anmälan är inte bindande. 
Lägret kommer att hållas på Tåsjöberget med reservation för ändringar. Mer 

information skickas ut närmare lägret till de som gjort en intresseanmälan och 
en inbjudan kommer att finnas på hemsidan.

Lägret är för ungdomar mellan 7-21 år.

Caroline Hoffman Jönsson
070 - 547 75 39

carolinehoffmanjonsson@telia.com

Ovan: En lycklig Josefine.
Till höger:  Camilla i full fart.

[Foto: Tobias Eliasson]
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Hej igen

När ni läser det här, har barmarks-SM gått av stapeln 
och vi har förhoppningsvis haft ett mycket lyckat 
evenemang. Vår tävlingskommitté har jobbat hårt 
under sommaren och hösten för att få det att bli ett 
så bra evenemang som möjligt, och vi hoppas att alla 
deltagare och åskådare haft en trevlig helg.

För närvarande är sommaren på uttåg, och hösten börjar göra sig anad under tidiga 
mornar och sena kvällar. Man kan börja känna att säsongen närmar sig, och att det 
är dags att plocka ut vagnar, cyklar, selar och linor. 

Det börjar även bli dags att fundera på vad vi ska hitta på under nästa år. Vi har ju 
våra standardsysselsättningar, Vaggeryd och Nybro Off-Snow, som vi kört i många år. 
Inför 2012 har vi dock tänkt försöka få in lite nytänk och fler mindre arrangemang. Vi 
vädjar därför till alla medlemmar att komma med förslag eller idéer till verksamheter. 
Vi kommer att skicka ett officiellt upprop om detta under hösten. 

Ha en skön höst!
David, Ordförande, SPHK Södra

Bergtuvas Maranello, Hidden Taril Fireunfafnir och 
B. Wenonah. [Foto & Ägare: Malin Granqvist]

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

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

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Luis Soto Villalta/Jokkmokk, Anna Kemi/Piteå, Linnea Jonsson/Arnemark 

Nedre Norra
Gabriella Evenfjäll/Moliden, Lena Persson/Fränsta, Bengt Jonsson/Graninge, Peter 
Arvidsson/Sävar, Annica Johansson/Kramfors, Turid Selbekk/Hallen, Lissilott Win-
löf/Liden, Tina Johansson/Åre 

GävleDala
Marie Sundberg/Söderhamn 

Mälardalen
Lotta Karlsson/Västerås, Helena Pettersson/Nyköping, Mikael Gustafsson/Fagersta, 
Maria Wetterskog/Fagersta, Louise Eriksson/Sala, Frida Eriksson/Sala, Christian 
Wallin/Kista, Larisa Wirén/Degerfors, Magnus Haglund/Örebro

Västra
Ove Claesson/Blidsberg, Mats Stolfer/Öxnevalla, Monika Stolfer/Öxnevalla, 
Tommy Carlsson/Kode, Camilla Lindvall/Karlstad, Johannes Rönnbrink/Karlstad, 
Jannike Holgersson/Uddelvalla, Gunilla Holgersson/Brastad, Angelica Skärberg/V:a 
Frölunda, Marlene Axelsson/Arvika  

Södra
David Holm/Motala, Marcus Jonasson/Vellinge, Andreas Brage/Motala, Mia Karls-
son/Mjölby, Kim Johansson Wall/Mjölby, Lydia Stenman/Mjölby, Maria Gustafs-
son/Norrköping, Patrik Strandberg/Bromölla, Marcus Turesson/Mörrum, Åke Ek/
Hjärnarp, Ida Brodin/Frillesås, Monica Kaneld/Ålekulla, Sören Sundin/Karlskrona, 
Mirjana Stankovic/Åstorp, Bosko Stankovic/Åstorp

Utland
Anette Myhre/Danmark, Peter Kruse/Danmark

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.

Glöm inte att lösa tävlingslicensen. Den gäller som olycksfallsförsäkring även under 
träning !!

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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Om SPHK Södra!

SPHK Södra är ett av sex distrikt i 
Svenska Polarhundsklubben (SPHK).

  
SPHK består av fyra raser, siberian husky, 
grönlandshund, samojedhund och alaskan 
malamute. Men alla raser är självklart väl-
komna! Södra distriktet sträcker sig från 
södra Skåne upp till Norrköping i Öster-
götland. Vi har ca 300 medlemmar. Klubben 
arrangerar två barmarkstävlingar varje år: 
Nybro Off Snow (tidigare Kosta Off Snow) 
och Skånedraget, som är ganska nytt. 

Dessutom arrangerar klubben en utställning för polara raser varje år i Vaggeryd.

Så sent som i maj i år blev det beslutat att SPHK Södra skulle arrangera SM I Barmark 2011.
Större delen av SM-organisationen bor i Skåne vilket innebär många långa resor till 
tävlingsplatsen. Under första arbetshelgen i Nybro bestämdes dom olika banorna. 
Därefter tog vi elitcyklisten Patrik Jadsten till hjälp för att filma de olika banorna. 

De tävlande kommer att erbjudas 4 olika banor.

•	 5,6 km 4-spann och uppåt
•	 4,4 km Kickbike/cykel
•	 2,6 km Löpning
•	 ca. 1,5 km Stafett

Banorna går på motionsspår, och underlaget varierar mellan grus, bark och gräs.
Se gärna filmerna på banorna på hemsidan: www.sphk.se/sodra/sm

Speaker
Rikard Lundmark kommer att jobba som speaker och konferencier under SM-dagarna. 
Rickard är drygt 40 år gammal och har en gedigen hundbakgrund både som handler 
och förare. Rikard har tidigare varit speaker på VM i Norge 2011 och ett flertal större 
mästerskap samt svenska mästerskap för draghundar på både snö och barmark. Han 
tar tacksamt emot speakerunderlag från alla deltagarna! Underlaget hittar du på SPHK 
Södras SM-sida under speaker.

Plats
Tävlingen kommer att äga rum på Nybro Ski Center i Svartbäcksmåla. Där har klubben 
redan arrangerat två barmarkstävlingar under tidigare år. Tävlingen har varit väldigt 
uppskattad bland deltagarna.

Logi
Finns 1½ mil från tävlingsplatsen på Orrefors stugby och Orrefors vandrarhem. Fler 
boende hittar ni mer info om på hemsidan: www.sphk.se/sodra/sm.

Gemensam middag
I samband med tävlingen arrangerar vi en gemensam middag på Stora Hotellet i Nybro.

Ungdomsaktivitet
På lördag efter att tävlingen har avslutats kommer de ungdomar som anmält sig att 
åka till Kalmar för att spela lasergame.

För första gången någonsin på en draghundstävling!
Eftersom tiden är en av de viktigaste funktionerna på en tävling vill vi garantera ett 
bra tidtagningssystem. Därför har vi valt att hyra in ett känt företag som heter Race-
timer, som även dessa kända tävlingar använt sig av: Tjejmilen, Stockholm Marathon 
och holländska Utrecht Marathon med ca. 20 000 deltagare.
 
I praktiken betyder det att man får ett chip i sin nummerlapp där man får en exakt 
avläst tid när man startar & när man går i mål. Racetimer kommer även att lägga ut 
målgångs filmer på alla tävlanden på deras hemsida. www.racetimer.se.
Du har även möjlighet att få din resultat tid i ett sms endast några minuter efter att 
du gått i mål. Resultatlistorna kommer att komma upp på en mediaportal/skärmar 
direkt efter klassens slut.

Vi i SPHK Södras SM-tävlingsorganisation önskar er alla, elit som nybörjare,  
hjärtligt välkomna!

12   Polarhunden 4/2011 Polarhunden 4/2011   13



http://www.vastra.sphk.se

Siberian husky-valpar. [Foto: Tina Oja]

Ordförande
Dan Palmblad, dan@palmblad.st

031-69 32 78, 076-141 46 76

Vice ordf.
Mikael Lann, mikael_lann@hotmail.com

070-268 99 01, 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
Mats Jonsson, Törresröd 179

463 92 Lilla Edet 070-666 15 65

Suppleant
Tina Olsson, Humoreskgatan 6 

422 42 Hisings Backa 070-221 19 19

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
Mathias Hammer (sammankallande)   

Sören Wingstrand   
Tobias Eliason (Suppleant)

Tina Olsson Utställningsansvarig
070-221 19 19 

Jennie Kraft Hult Utställningskommittén  

Värmen är fortfarande kvar i västra delarna 
av SPHK kan vi ha som stående rubrik
Precis hemkommen från en arbetshelg med SPHK’s 
styrelse. Det hela tog plats i Åsarna i Jämtland så det 
tog en stund att ta sig dit. Tillställningen var trevlig 
och vi enades om det mesta till slut.

Och som sagt, det är varmt här nu i slutet på augusti. 
22-23 grader på kvällen. Lugn cykling tidiga mornar 
har väl gått an men i övrigt är det bara väntan. 

Betalningar för licenser har börjat droppa in och 
dessa skall in i vårt splitter nya medlemsregister. 
Det har tagit lite tid tyvärr att lära sig lägga in alla 
våra medlemmar i detta men det är nödvändigt för 
att SDSF skall kunna registrera licenserna. Vi skall 
kunna söka Lok-stöd för aktiviteter. När registret 
väl är klart kommer det bli smidigt att handlägga 
licenser. När tidningen utkommer hoppas jag vi fått 
ordning på alla våra medlemmar. 

Sista utställningen på Simmatorp genomförs i sep-
tember och vi hoppas på en sedvanligt god uppslut-
ning. Nästa år är det Tångahed i Vårgårda som gäller 
för Västras utställningar. Vi planerar för Västras 
vinterrace den 28-29 januari i Lekvattnet Värmland 
med möjlighet för meritering. A -test för samojedhun-
dar och alaskan malamute. 

Ha en skön höst önskar
Polarfarare Palmblad med styrelse och 

aktivitetsansvariga

Distrikt Mälardalen lockar till barmarksaktivitet 5 – 6 november 2011.
Alla är välkomna till Bredsjönäs som ligger i Åkers Bergslag.
Det är ett bra tillfälle för förare och hundar att växla träningsmiljö.

Det kommer att fi nnas tydligt märkta träningsslingor där det går bra att köra 
vagn eller cykel med små och stora spann.

Nya och gamla ”Fjälläventyrare” får chansen att praktisera orientering.
Vi passar också på att ge kompletterande information om Fjälläventyret 2012.
Om det regnar fi nns tak över huvudet och brasa att värma sig vid.
Logi på Skäggesta Vandrarhem, Åkers Styckebruk. Pris: 220 kr/natt/pers. eller 
eget tält i Bredsjönäs. Pris: Gratis.

Anmälan till aktiviteten och bokning av logi samt övrig information får Du av 
Marjut Johansson, 073-8407392.
E-post: marjut.johansson@hotmail.com
eller
Anders Larsson, 08-59143382, 070-2183916.E-post: alars@telia.com

Sista dag för anmälan 
är 30 oktober 2011.

Anmälda deltagare får 
program per e-post 
eller brev.
Vi som välkomnar delt-
agarna är medarbetare 
och styrelsen i Sven-
ska Polarhunklubbens 
distrikt Mälardalen.

Ta vara på chansen.Ta vara på chansen

Distrikt Mälardalen lockar till barmarksaktivitet 5 – 6 november 2011.
Alla är välkomna till Bredsjönäs som ligger i Åkers Bergslag.

Det är ett bra tillfälle för förare och hundar att växla träningsmiljö.

Det kommer att fi nnas tydligt märkta träningsslingor där det går bra att köra
vagn eller cykel med små och stora spann.

Nya och gamla ”Fjälläventyrare” får chansen att praktisera orientering.
Vi passar också på att ge kompletterande information om Fjälläventyret 2012.

Om det regnar fi nns tak över huvudet och brasa att värma sig vid.
Logi på Skäggesta Vandrarhem, Åkers Styckebruk. Pris: 220 kr/natt/pers. eller

eget tält i Bredsjönäs. Pris: Gratis.

Anmälan till aktiviteten och bokning av logi samt övrig information får Du av
Marjut Johansson, 073-8407392.

E-post: marjut.johansson@hotmail.com
eller Anders Larsson, 08-59143382, 070-2183916.E-post: alars@telia.com

Sista dag för anmälanär 30 oktober 2011.
Anmälda deltagare får program per e-post eller brev. 

Vi som välkomnar deltagarna är medarbetare och styrelsen i Svenska Polarhunklub-
bens distrikt Mälardalen.

Distrikt Mälardalen lockar till barmarksaktivitet 5 – 6 november 2011.
Alla är välkomna till Bredsjönäs som ligger i Åkers Bergslag.
Det är ett bra tillfälle för förare och hundar att växla träningsmiljö.

Det kommer att fi nnas tydligt märkta träningsslingor där det går bra att köra 
vagn eller cykel med små och stora spann.

Nya och gamla ”Fjälläventyrare” får chansen att praktisera orientering.
Vi passar också på att ge kompletterande information om Fjälläventyret 2012.
Om det regnar fi nns tak över huvudet och brasa att värma sig vid.
Logi på Skäggesta Vandrarhem, Åkers Styckebruk. Pris: 220 kr/natt/pers. eller 
eget tält i Bredsjönäs. Pris: Gratis.

Anmälan till aktiviteten och bokning av logi samt övrig information får Du av 
Marjut Johansson, 073-8407392.
E-post: marjut.johansson@hotmail.com
eller
Anders Larsson, 08-59143382, 070-2183916.E-post: alars@telia.com

Sista dag för anmälan 
är 30 oktober 2011.

Anmälda deltagare får 
program per e-post 
eller brev.
Vi som välkomnar delt-
agarna är medarbetare 
och styrelsen i Sven-
ska Polarhunklubbens 
distrikt Mälardalen.

Ta vara på chansen.
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Ordförande
 Cecilia Lönnberg, 072-21 31 327 

cecilia.lonnberg@leksand.se

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 

www.sphk.se/gavledala

Hej alla medlemmar!

Hoppas att ni är taggade och tända nu när mörkret 
och kölden börjar återvända. Just nu vid manus-
stopp arbetar vi för fullt för att få klart aktivitets-
kalendern inför hösten och vinterns tävlingar och 
träffar. Ryssjön Open kommer att komma tillbaka 
men är tidigarelagd en vecka 25-26 februari 2012. 
Vi samarbetar också denna gång med Ryssjöns SHK. 
Nyårsracet på Helgbosjön går som vanligt av stapeln 
1/1 2012 (se inbjudan i nästa nummer), vinterupptakt 
på Koppången i början av december (se inbjudan 
från Grönlandsklubben) och vagnsracet i Åhlheden 
söndagen den 23:e oktober. Nytt för i år är Akti-
vitetshelgen i Bollnäs med inofficiell utställning (se 
separat inbjudan). Annars har sensommaren präglats 
av arbetet med IdrottOnline och de nya rutinerna 
kring tävlingslicenser. Vi hoppas att alla problem är 
lösta när denna tidning når er medlemmar och att 
ni har kunnat delta på höstens barmarkstävlingar.

Jag ser fram emot att träffa er alla på höstens och 
förvinterns aktiviteter.

hälsningar
Cecilia

NO UCH Takoda Delilah “Gaia”. [Foto: Agneta Henriksson]

SPHK Gävle Dala 

Inbjuder till vagnsrace i Åhlheden, Insjön
När? Söndagen 23:e oktober  kl 11

Vi träffas, kör hund, pratar hund och grillar korv.

Skyltat från Trollkrogen rv 70 
Kontakt och info: Kerstin & Lasse Gustavsson  0247-700 02

SPHK Gävle Dala

Inbjuder till en aktivitetshelg med temat ”en salig blandning”

29-30 oktober 2011 Prästnäset, Bollnäs

Aktiviteter

•	 Klickerträning: Hur och vad?
•	 Agility nybörjare: I samarbete med Bollnäs BHK
•	 Drag: Kom igång
•	 Freestyle: Nybörjare 
•	 Vagnsrace
•	 Utställningsträning: Tips och råd 
•	 Inofficiell utställning (söndag, se separat inbjudan)

Boende: 100 kr/natt i huvudbyggnaden, från fredag 28/10 om så önskas, ev. 
finns det 3 små stugor att hyra för den som vill bo själv men till ett högre pris.

Mat: gemensam middag lördag kväll 80 kr, barn 40 kr (viltgryta, ris och 
sallad), i övrigt självhushåll.

Mat och boende betalas till SPHK GD pg 93 24 27-8. Ange vem du betalar för 
och vad du betalar.

Anmälan: Senast onsdag 26/10 till Ann Johansson inasmatte@hotmail.com alt. 
0278-262 31

VÄLKOMNA!
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SPHK Gävle Dala

Inbjuder till inofficiell utställning för alla raser
Söndagen den 30 oktober Prästnäset, Bollnäs

Domare: Eva Bryntse, Oppigårdens kennel

Anmälningsavgift: 175 kr betalas till SPHK Gävle Dalas pg 93 24 27-8 (ange 
namn, klass och reg. Nr. på hunden-arna för vilken betalningen avser).

Sista anmälnings/betalningsdag: måndag 24/10.  Anmälan är bindande.

Klasser
Valpklass: 4-9 mån       
Vuxenklass:  9 mån-7 år
Veteran:  8 år - 

Vaccination enl. kennelklubbens rekommendationer
Försäljning av hamburgare, läsk m.m.

Frågor? 
Ring Cecilia Lönnberg 072-21 31 327 eller Ann Johansson 0278-262 31
Övernattning: 00 kr/natt. Middag lördag kväll: 80 kr viltgryta, ris, sallad.

Anmälan skickas till: Cecilia Lönnberg, Solberga Furudalsvägen 212, 795 96 
Boda Kyrkby alt  cecilia.lonnberg@leksand.se  Anmälan ska innehålla namn 
på hunden, klass, ras, registreringsnummer, namn på ägare & uppfödare, samt 
mail och tel.nummer till ägaren. 

PM läggs ut på Gävle Dalas hemsida alt. skickas via mail om så önskas. 

Välkomna!

Vildmannens Draglinor och tillbehör

F:a Bosse Lindström
Holm 14 Idenor

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

http://www.vildmannensdrag.com

www.hundkoket.se
www.polarisindustries.com

Hundkörning • Utrustning 
Tillverkning • Skärslipning

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

www.sphk.se/nedrenorra

Hej

Denna gång har jag, som relativt ny i styrelsen, fått 
uppdraget att skriva några rader från NN:s distrikt. 
En liten presentation av mig vore kanske på sin plats. 
Jag heter Inger Christoffersson och är inne på mitt 
andra år med styrelsearbete i NN. Jag bor i en liten 
by strax söder om Åsarna med min familj och för när-
varande sju siberian huskys. Träningen av hundarna 
är flera av oss delaktiga i, när det kommer till tävling 
är det min dotter Agnes som jobbar på medarna. 

Hundar har alltid varit min stora passion. Jag började 
med linkörning och “sparkkörning” i 12-årsåldern, 
då var det jämthundar i selarna = full fart så länge 
det bar av hemifrån. När det var dags att vända fick 
jag släpa på hundar som skulle stanna och lukta, nu 
hade de inte den minsta lust att dra. Det tog några 
år, närmare bestämt till 2002 innan jag skaffade min 
första ”riktiga” draghund, som även var villig att dra 
på hemvägen! Vilken känsla!

Nu till föreningslivet. När ni läser detta har NN 
haft sin utställning i Sollefteå, med många deltagare 
får vi hoppas. Även en ungdomsträff var förlagd 
till denna helg och medlemsmöte med samkväm på 
fredag kväll.

SPHK’s arbetshelg som gick av stapeln den 19-21 
augusti i Åsarna är också avklarad. Sofia Ericsson och 
jag fick förtroendet av styrelsen att representera NN 
under dessa dagar. Som ny och grön i sammanhanget 
är det mycket att sätta sig in i. Vi lär oss under resans 
gång, det var mycket intressant att få delta.
Grönt kort-utbildningar kommer att ordnas om våra medlemmar har önskemål om 
detta. Det är bara att ta kontakt med nån av oss i styrelsen. Vidare så planerar vi 
vårt vinterläger för ungdomar, troligen till v.1 2012. Nya Nordic Open med SOC i 
Åsarna genomförs den 20-22 januari 2012. Läs mer om detta i kommande annonser 
och på hemsidan.

Hoppas ni alla får en sval och bra höstsäsong med era hundar så ses vi till vintern! 

Styrelsen/ Inger
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Innan vi reste från Sundsvall blev det till 
att jaga info om snöläget. Via Helene 
Lundholm och Anders Långström, som 
vi lärde känna på Grönlandshundträffen 
i Nederhögen, fick vi kontakt med Sven-
Bertil Grundström i Ammarnäs. Några 
dagar innan påsk fick vi av Sven-Bertil 
bekräftat att det borde vara körbart från 
Ammarnäs och upp längs med Vindel-
älven.

Skärtorsdag
Vi packade in samojederna Bianca och 
Lorry samt grönlandshunden Tarqeq i 
bilen och satte av mot Vindelfjällen, ca. 
60 mil från Sundsvall. Med ca. 9 mil kvar 
så stannade vi och sov på vandrarhemmet 
i Sorsele. Det kan rekommenderas, bra 
pris och fint!

När vi skulle åka från Sorsele så kom 
vi på, till vår stora besvikelse, att vi inte 
packat ner någon snöspade! Ojoj... Spade 
måste man ju ha!

Men det var ju långfredag så lite tufft 
kändes det eftersom öppettiderna på dessa 
orter är begränsade dagar som denna. 
Ingen spade på Konsum... Ingen spade 

fanns heller på första macken vi besökte... 
Men!! OKQ8 hade en helt funktionell 
spade vilket kändes oerhört befriande!

Långfredag
Vid lunchtid var vi framme på den övre 
parkeringen i Ammarnäs. Det var varmt 
i luften och blöt snö på backen. Första 
etappen gick längs Vindelälven upp mot 
Rävfallsstugan. Som tur var så var sko-
terspåret relativt hårt så det höll bra för 
hundarna, trots värmen. Men på många 
ställen så var snön borta och ersatt med 
lervälling, eller ännu värre fjolårets gräs 
vilket var värre för att det var verkligen 
tungt för hundarna att dra släden på gam-
malt strävt gräs! Våra fyrbenta avverkade 
galant 18 km med tunga nordiska slädar. 
Bianca jobbade ensam med en Polaris 
Brun och Tarqeq och Lorry kompade på 
en Polaris Röd.

Redan nu började vi att fundera på om 
snön i låglandet skulle finnas kvar om 
7-8 dagar.

Påskafton 
Nu bar det iväg mot Dalovardo (det är ett 
så vackert namn!), en sträcka på 28 km 

Vårtur i Vindelfjällen
Av Karin Olsson och Jan-Olof Högström

Under vintern hade vi plane-
rat för en säsongsavslutning 
av skidåkningen under pås-
ken och efterföljande vecka. 
Målet var Vindelfjällen. Snöns 
hastiga försvinnande till följd 
av värmen över hela Sverige 
från slutet av mars och under 
början av april skapade vissa 
frågetecken om det skulle vara 
genomförbart.  

enligt kartan. På morgonen var snön hård 
och det gick lätt för hundarna och även 
för oss på skidor. Men redan efter 1 km 
kom den första översvämmade bäcken. 
Tarqeq som måste haft en släng av spök-
ålder blev rädd för vattnet! Vad gör man? 
Det var bara att sela av och leda honom 
över för att sedan hjälpa samojederna att 
dra slädarna på den bästa bäckpassagen.

Innan vi kom fram till Vitnjul så var det 
dåligt med snö bitvis och vi fick dra slä-
darna på gammalt gräs och i lera!  Efter 
Vitnjul finns det i pricip inga forsar och 
den snabbaste vägen skulle då varit på 
älven, som vi dock undvek p.g.a. osä-
kert isläge till följd av det varma vädret. 
Snödjupet ökade på bra efterhand men 
terrängen blev tuff, kuperad terräng på 
skrå bland björkskogen. Flera gånger 
per kilometer gled slädarna i sidled och 
fastnade på fjällbjörkarna.  Vi pustade, 
vi stånkade och ibland blev det till att 
ta av skidorna för att kunna knuffa loss 
slädarna. Det tog på krafterna och kilo-
meterhastigheten sjönk. Men utsikten var 
vidunderlig med Frammaks branta sidor 
till höger och Ammarfjällets imponerade 
kanter till vänster. Obetalbart!!

Andra orosmoment förutom den försvin-
nande snön var lämlar (eller var det lym-
lar?!), vid sidan om spåret som lockade 
på hundarna. Men det skulle visa sig att 
det fortfarande var sparsamt med lämlar 
jämfört med vad som komma skulle.

Hundarna och vi blev trötta av strapat-
serna och följdaktligen nådde vi inte ända 
fram till Dalovardo, som vi tänkt oss, på 
påskaftonen. Vi hittade en fin öppen plats 
där vi slog upp vår tältkåta. Bredvid fanns 
en plats där snön smält bort och i torrt 
enris hittade hundarna snabbt sina favo-
ritplatser där de mådde gott. Vi bestämde 
oss för att detta var en sån fin plats att 
sova på så den var värd två nätter!

Påskdagen
Strålande sol gör allting så lätt och det är 

en fröjd att slå sig ner för frukost på ett 
renskinn. Ripor och åter ripor stod för 
musiken och allt fler lämlar underhöll 
med sitt skuttande över snötäcket! Å vilket 
skafferi tänkte nog hundarna! Men vänta 
bara, fler lämlar skulle komma!

Eftersom vi skulle stanna en natt till så 
packade vi lätta slädar mot Dalavardo 
och nya äventyr. Efterhand så breddade sig 
nu Vindelälvsdalen och mer myrmark up-
penbarade sig. Ovanför den sista höjden 
innan Dalovardo så fick vi se en kungsörn 
på jakt, det var en vacker syn. Framme vid 
Dalovardo, som är en övernattningsstuga 
med anor från forböndernas norgefärder, 
fikade vi i stekande solsken och man 
kunde bara njuta! Trots massor av snö så 
kom redan nu en rödhake och sädesärla 
på besök. Säkert ditlockade av värmen 
men vi undrade hur de hittade tillräckligt 
med flugor och larver. Sedan åkte vi vidare 
på de öppna markerna mot Vindelkroken 
vilket var ett område som gjort för hund-
körning! Öppna vyer och böljande kullar, 
ett mycket inspirerande område som såg 
ut att sträcka sig låååångt norrut. På efter-
middagen blev det som de andra dagarna 
mjukt i snön och snart började hundarna 
gå igenom. Återigen kom funderingarna 
hur vi skulle ta oss tillbaks till bilen.

När vi återigen passerade Dalovardo så 
fanns tre andra personer där, det var en 
Dominique och hans två vänner med ca. 
16 hundar! De bjöd oss på påskdagsfika; 
kaffe & vildsvinskorv i stugan! Det var 
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gott och vi fick chansen att diskutera 
snöläget. Dominique visste att vägen längs 
Tärnasjön var oframkomlig p.g.a. över-
svämmade vattendrag. Tillsammans kom 
vi fram till att det kloka valet var turen 
tillbaks över Björkfjället. Då kan man 
färdas på 700-800 meters höjd med god 
snömängd och sedan tappar man snabbt 
höjd ner mot Ammarnäs.

Annandag påsk
Mot Björkfjället! Efter att ha rivit vårt 
läger så bar det av mot Dalovardo och 
leden mot Björkfället. De 200 höjdme-
trarna som skulle tas avverkade hundarna 
finfint! Kvällen som kom förde dock med 
sig sämre väder och det regnade och blåste 
kraftigt på turens första natt på kalfjället.

Tisdag
Vädret var stabilare med växlande molnig-
het. Morgonföret var något lösare än tid-
gare p.g.a. regnet och blåsten, men än så 
länge tillräckligt hårt för hundarna. Dagen 
erbjöd en fjällmeny bestående av lämmel 
och till efterrätt ännu flera lämlar! Inte för 
oss dock, men man undrar hur många en 
hund kan äta? Det här var riktigt fjantigt, 
det var lämlar överallt. Som ett exempel, 
när Jan-Olof bromsade in hundarna för en 
lämmel som stod i givakt i spåret skulle 
få en chans att hinna undan, så gick läm-
meln till attack mot Tarqeq. Gissa hur det 

slutade? grölandshund versus lämmel! 1-0 
Tarqeq, utan möjlighet till revansch!

På grund av snöläget bestämde vi oss nu 
för att korta av turen två dagar. Av samma 
orsak så gick hundarna igenom tidigt på 
dagen och vi fick slå läger relativt tidigt.

Onsdag
Upp tidigt i hopp om att snön skulle ha 
fryst till hjälpligt. Detta blev nu sista 
dagen och den innehöll en färd ner mot 
Ammarnäs. Åter igen en lämmeldag 
(undrar just om hundarna egentligen 
behövde någon annan mat?). Denna dag 
såg vi de första renspåren uppe på fjället. 
Det var i ett område där stora delar var 
snöfria. Rendoften hjälpte till att motivera 
hundarna till stordåd! Sista kilometrarna 
blev ett ”helvete” men naturligtvis är 
allting relativt. Det var alltså så varmt 
så att snön inte fanns kvar, däremot så 
var leden en stor bäck! Tillsammans med 
hundarna, som verkligen slet, så drog vi 
och puttade på slädarna genom bäckar, 
genom snår, genom lera, ...ja genom allt! 
Med vatten upp till knäna ibland så blev 
vi ganska blöta. Tur att det var sista biten 
ner till bilen. I början av en tur skulle man 
ju aldrig kunnat vada med skidpjäxorna 
på. När vi kom åter till bilen så stod den 
på en lerig parkering och vägen vi hade åkt 
ut på var bar och lerig! Tur att vi valt en 
annan väg hem! Efter en lyckad tur med 
diverse omplaneringar av vägval så åkte 
vi glada mot ytterligare en natt i de sköna 
sängarna på Sorsele vandrarhem.

Även om det inte riktigt blev den vårvin-
tertur vi planerat för så har den gjort ett 
rejält avtryck i våra minnen och vi är flera 
härliga erfarenheter och vyer rikare!

En tävling som innehöll allt.... Blankis, 
snöstorm, dåliga isar, ofrivilligt bad, 
djupsnöspårning, körning efter kompass 
och ... ja mycket mycket mer! Men vi kom 
i mål med alla hundar, förare och utrust-
ning i behåll trots den mängd incidenter 
och snabba beslut som kom att prägla 
tävlingen! 

Tävlingsstarten blev uppskjuten då det 
hade varit rent livsfarligt att ge sig ut på 
isen i rådande väder. Nu blev det väl bara 
marginellt bättre till dagen efter och de 
3 milen över Storsjön kördes visserligen 

i dagsljus men det är inte försvarbart 
att skicka ut över 20 storspann på ren 
blankis utan tillstymmelse till ankarfäste! 
Det var rena turen att de incidenter som 
blev klarades ut utan att någon skadades, 
förutom för norrmannen som hamnade på 
lasarettet med fem brutna revben... 

Amundsen race har två klasser. En där 
spannen kör hela sträckan själva, precis 
som vanligt och så finns det även Amund-
sen DUO där två spann kör halva sträckan 
var, en variant som jag tror kommer vara 
den populäraste om några år!! För AR 

Amundsen Race DUO 2011

[Malin Sundin. Ylajärvis Siberian Husky kennel] Högfjällstävling i 
stentuff terräng och med klass1-varning på vädret... Det var sanner-
ligen inte en enkel uppgift vare sig för förare, hundar, handlers eller 

tävlingsledningen!

Ovädret i starten... BLÅSER!!!
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andra två spannen och den svarta hunden 
som är intrasslad i mitt spann hoppar över 
Tia så vi kommer helt loss. 

Nu väntar ett par kilometer med tok-
bromsning. Det är bitvis glashalt och snön 
är helt bortblåst. Det blåser också friskt 
ute på sjön och det är bitvis svårt att se 
leden. Hundarna har ingen aning om var 
spåret går eftersom det ser lika ut överallt 
och eventuella luktspår såklart inte finns! 
Trots det så följer spannet leden väldigt 
bra över större delen av sjön. Jag står 
med båda fötterna på bromsen och är 
glad över att jag bara har 9 hundar. Fler 
hundar hade jag inte klart att bromsa 
för. Det är knappt att jag klarar att få ner 
farten på nio! 

Jag har ett par spann bakom mig och vi 
kommer ikapp tre spann som fått problem 
i vinden. Som tur är så finns det någon 
cm snö att bromsa i så det går att stanna. 
Spannen har vänt runt 180 grader och jag 

försöker få hundarna att ta spåret igen. 
Det är nu helvetet börjar... Vi är ett tiotal 
spann tillsammans. Hundarna hittar inte 
spåret och drar sig längre från leden. Med 
”jämna” mellanrum så får vi stopp på 
våra spann och någon lyckas få tillbaka 
spannet till leden igen och vi andra för-
söker få hundarna att följa ”rätt” spann. 

Jag leder nu stora tåget med spann och det 
går bra men där det är som absolut minst 
snö och blåser dessutom rejält börjar jag 
känna att vi är lite för långt från leden 
och säger till hundarna att gira vänster. 
Det gör de, men missar att ta leden igen 
och svänga höger. Så helt plötsligt är jag 
på fel sida spåret! Och det finns inget 
ankarfäste överhuvudtaget. Nu kommer 
spannen bakifrån och vi står huller om 
buller på spåret och försöker få hundarna 
att hitta igen leden. Jag har lyckats få 
mina att stå helt still men det är ingen 
säker plats. Ankaret sitter bara med en 
halv millimeter... Jag lämnar spannet och 

Eriks spann mot målet i Åre

är kanske den tuffaste tävlingen i norden 
och 40 mil är det få som klarar ändå, men 
20mil är en lagom längd och det måste fin-
nas många handlers eller unghundsspann 
som DUO passar utmärkt till. 

Jag har kört Amundsen Race varje år och 
min far Erik genomförde löpet första året 
med lånade hundar, men i år skulle vi köra 
båda två med alla våra hundar, så DUO 
blev vårt val! Spann 1 kom att bli väldigt 
ungt och oerfaret! Medan spann 2 fick stå 
för både ålder och många, många mil av 
erfarenhet! Med tanke på hur bansträck-
ningen sedan blev och väderförhållandena 
under racet så blev spannfördelningen 
helt rätt. 
Spann1 Kuling. AA Tia. Zeke. Tolga. SM 
Duro, SM Grynet. Nando. Stella och IB 
Ophir. 

Spann2. Edwin, Blixt. Grisen. Tasse, 
Bamse, EB Perra, NM Umiak. NM Vega. 
Titti och Kokkos. 

De tre värsta milen i mitt hundkörarliv
Fredag klockan 10. Starten av Amundsen 
Race 2011 är ett faktum. 
Två ”veteraner”, Duro 2,5 år och Tia 4år, 
fyra debutanter och tre som i.a.f. tävlat i 
långdistans en gång så var det ett rätt så 
oerfaret gäng jag startade med! 

Med tre tidigare erfarenheter av starten 
på Storsjön så var det med självförtroende 
jag lyfte ankaret ett par sekunder efter att 
starflaggan fällts ner... Men i år var första 
gången jag inte hade en problemfri start. 
Efter ca 50 meter så har ett av spannen 
till vänster om mig kommit helt snett och 
är på väg rakt åt höger. Jag bromsar allt 
jag kan men det finns inte en chans att 
sakta ner. Mina hundar springer rakt mot 
spannet och väl framme så viker de också 

åt höger, då blir det trångt för det är ett 
spann som fått problem med ankaret. Helt 
plötsligt så ser jag hur den släden välter, 
jag har inte en chans att väja eftersom det 
är så trångt och kör helt sonika rakt in i 
de utstickande medarna!

Släden fastnar i min och föraren håller fast 
sig allt han kan i släden. Vi åker såhär i 
vad det känns som en evighet! Jag lyckas 
få lös vänstra meden från övre wiren från 
min släde men hans slädmed är ju fast 
under min högra med och eftersom båda 
spannen springer i en väldigt fart så finns 
inte en chans att dra isär slädarna. Jag 
försöker trycka fram hans släde med mitt 
ben samtidigt som jag bromsar allt jag kan 
med andra benet men utan all kraft på 
bromsen så går ju mitt spann bara fortare 
och hans släde fastnar hårdare i min! Till 
sist så tappar han taget om släden och 
då går ju det spannet snabbare och jag 
lyckas få lös släden. Jag når precis hans 
säkerhetslina och försöker hålla tillbaka 
spannet, men tyvärr så lossnar mitt ankare 
från hållaren och jag tvingas då välja. Ris-
ken med ett löst ankare eller risken med 
att släppa ett förarlöst spann. 

Föraren som kör spannet precis före oss 
har uppfattat situationen och håller i 
centrumlinan på det lösa spannet. Så det 
finns hopp. Jag släpper säkerhetslinan och 
räddar ankaret. Föraren till det lösa span-
net hinner otroligt nog ikapp släden och 
jag ser hur våra hundar i princip springer 
helt ihop och att åtminstone min ledar-
hund Tia är på fel sida, inne i hans spann. 
Nu kommer helt plötsligt ett tredje spann 
och kör rakt in emellan oss! Nu går det åt 
helvete hinner jag tänka men ser i nästa 
sekund hur Kuling och Zeke drar hårt åt 
vänster och får med sig resten av spannet. 
På något sätt så kommer vi loss från de 
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gått och hur illa det kunde ha gått där ute 
på isen. Men med min långa erfarenhet 
och att reaktionerna sitter i ryggmärgen 
så gick det vägen den här gången också. 
Blåslagna knän och armbågar, ett svullet 
högerknä som ömmade varje gång det blev 
för ”stilla”. Hade det inte varit för midje-
bältet (tack Annika) och min något längre 
säkerhetslina än vad jag brukar ha så hade 
tävlingen garanterat inte slutat lyckligt. 
Jag vill inte ens tänka på vad som hänt om 
något spann kommit loss. Nu gick det bra 
trots allt, men sådana här risker får helt 
enkelt inte finnas. Ankarfäste är A och O 
när det kommer till samtliga inblandades 
säkerhet. Inte minst hundarnas!

En ny superledare presenterar sig…
Efter 40 kilometer stannade jag och snack-
sade hundarna. Ledarhundarna Kuling/
Tia gick väldigt ojämnt och det var inget 
jämnt drag i spannet. Vid nästa stopp, 
(Fodaxvatten) 62 kilometer så bytte jag 
ledarhundar till Duro och Grynet. Med-
elfarten på hela min sträcka på 18mil blev 
ca 13km/h och det kändes som en bra 
fart med tanke på förhållandena. Hade 
planerat in en lite längre vila efter halva 
sträckan och åt då upp min jättebiskvi 
från konditoriet i Sveg, den var dock lite 
lagom frusen! Men gott var det. Efter 
vilan så ändrade jag om i spannet till 
den uppställning som visade sig vara helt 
enkelt suverän!! 
SM Duro i singelled. 
Kuling / Zeke
SM Grynet / Tolga
Nando / AA Tia
Stella / IB Ophir

Nu följde ett par mil i blandad terräng, 
Lättare fjäll- och skogsterräng men 
med delar av öppnare mark där vinden 
verkligen kändes! I Arådalen var det en 

”checkpoint” och jag vilade en stund där 
med. Hundarna var glada över att få vila 
lite och sin vana trogen så länsade de hela 
området på kvarglömt hundmat... Det var 
med ordentligt med skall som vi åkte vida-
re mot Ljungdalen. Hundarna jobbade på 
bra och det var bra stämning. Duro skötte 
sitt jobb som singel-ledarhund fantastiskt 
bra! Det syntes verkligen att det varit ett 
ordentligt oväder!! För ibland syntes bara 
några cm av kryssen och ibland så syntes 
hela stolparna och bitvis faktiskt även 
stenar! Duro kryssade mellan snödrivorna 
och med nosen mot backen så hittade han 
en utmärkt passage. I början var han mer 
osäker när spåret var helt borta men ju 
längre vi körde och ju mer snö det blev, 
desto säkrare uppträdde han! Som om han 
växte och mognade ju längre tävlingen 
gick! Duro fick fortsätta som singel-ledare 
hela tävlingen! Inte illa för en hanne som 
inte ens fyllt tre år. Redan 18 mån gam-
mal var han ifjol med på Amundsen 400 
km och i år var han med på Femundlöpet 
400 km där han under stormen över fjället 
mot Sövollen också gick som ledarhund!

Efter 16mil så borde Ljungdalen närma 
sig... Ringde handler Helena och förbe-
redde min ankomst. Flera av hundarna 
var lite stela men efter vilan så syntes inget 
av det så det blev nog en bra tur trots allt. 
Det var en trevlig bana (landdelen alltså!) 
och jag är väldigt nöjd med hundarna och 
hur spannet gick. 

Andra sträckan bjöd på än mer dra-
matik… 
Sträcka två ändrades p.g.a. vädret och 
istället för att gå över högfjäll så fick span-
nen åka tillbaka samma väg som vi kom 
in till Ljungdalen på och sedan runt fjället 
upp mot Gräftåvallen där en improviserad 
checkpoint bildades. Här fick hundarna 

springer åt höger för att få dem att följa 
mig. Jag har säkerhetslinan i handen och 
såklart fäst i bältet. Efter någon meter så 
lossnar ankaret och hundarna kastar sig 
framåt. Jag känner hur smällen tar i bältet 
och hinner höra ”klicket” av en pistolhake 
som öppnar sig... 

Jag reagerar instinktivt och hinner med 
mindre än 5 cm marginal hålla fast mig 
i säkerhetslinan och släpar på mage efter 
släden. Höger hand når ankaret och otro-
ligt nog lyckas jag hitta den enda fläcken 
med snö på flera kilometers avstånd! Jag 
står nu ”tryggt” ankrat mitt på Storsjön, 
omgiven av blankis och spann som nästan 
förtvivlat försöker få hundarna att hitta 
tillbaka till leden. Jag reder ut linorna 
och väntar ett par minuter innan jag vå-
gar lämna säkerheten igen. Jag provar att 
ringa handlerbilen men det blåser så hårt 
att det är omöjligt att göra sig förstådd. 
När två spann lyckas finna leden igen så 
förmår spannet som stannat på samma 

snöfläck som jag sina hundar att följa 
dem. De är ca. 100meter bort och när 
jag ser att hennes ledarhundar verkligen 
bestämt sig för att följa efter de två som 
är på rätt väg så lyfter jag ankaret. Mina 
hundar springer efter spannen som är på 
rätt håll och vi är i ”säkerhet” igen.

Nu följer en stund av lugnare körning då 
vinden mojnar lite, men jag står fortfa-
rande och bromsar nästan allt jag kan. 
Till sist bestämmer jag mig för att lämna 
isen och köra i strandkanten istället. Alla 
spann utom två följer efter mig. Snart 
nog har vi passerat båda isvägarna och är 
äntligen på fast land. Här ändrar spåret 
helt karaktär såklart. Från stenhård och 
halt isföre till mosig snö. Farten sjunker 
betydligt men det är skönt, hundarna 
samlar sig och alla är nog glada över att 
pärsen äntligen är över. 

Nu efter 30 km vågade kroppen och 
hjärnan känna efter hur det egentligen 

Malins spann
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hundar badat. Varav minst en varit helt 
under isen. Han själv och släden har kla-
rat sig men det är förenat med livsfara att 
skicka ut fler spann i det rådande vädret! 
Det blåser och snöar så kraftigt att det inte 
går att se nästa ledmarkering. Vaken som 
bildats är också mitt på leden. Jag ringer 
tävlingsledningen och meddelar vad som 
hänt och att de måste skicka ut en skoter för 
att kontrollera isen. Vidarebefodrar numret 
till Erik så de får prata direkt med varandra. 
Omstarten i Ånn skjuts upp och två skotrar 
skickas ut för att kontrollera isen och det 
slutar med att även en av dem kör genom 
isen! Snöandet och väderomslaget har gjort 
sjön vattensjuk och där Erik körde igenom 
kände han ingen ”botten” så det var rena 
turen att det gick så bra som det gjorde. 

Men är det något spann som ska drabbas 
av detta så var det nog ”rätt spann”. För 
det var en synnerligen erfaren förare och 
spann som drabbades... Alla hundarna som 
badat repade sig snabbt och det var bara 
på Lillgrisen som det syntes något på när 
han kom i mål. Han har en väldigt tjock 
ullig päls och det frös iskokor i pälsen men 
han var torr under! Tävlingsbanan dras om 
och några få spann fortsätter sin färd mot 
målet. Många väljer dock att bryta i Ånn. 
Det hårda vädret har tagit ut sin rätt.

Efter Ånnsjön blir det bättre väder och nu 
går det att se spåret men det är fortsatt lösa 
tunga spår. Efter ytterligare ett par mil så 
försvinner helt plötsligt banmarkeringen! 
Det slutar med att Erik tar ut kompass-
riktningen och spårar fritt i midjedjup 
snö! Hundarna får verkligen kämpa för att 
komma fram! Till sist så kommer de fram 
till leden efter flera kilometers pulsande. 
(När jag efter målgången granskar GPSen 
med kartan så ser jag att spannet varit ir-
riterande nära spåret! Inte ens 50 meter 

ifrån men med noll sikt p.g.a. mörker och 
kraftigt snöfall så fanns det ingen möjlighet 
till annat än att lita på kompassen)  

Erik ringer mig när han kommer ut på Åre-
sjön, och jag påtalar att han har 45miuter 
på sig om vi ska kunna vinna... Han hinner 
inom den tiden med TVÅ minuters margi-
nal men jag har fått fel tid så i verkligheten 
så missade vi segern med 58 minuter! Men 
en andraplats är vi nöjda med tanke på alla 
äventyr vi haft. Vi är också enda spannen 
som är renrasiga sånär som på tre hundar 
som är 50% SH. (2 i mitt spann) Alla 
hundar är vid gott mod när de kommer i 
mål och det är flera som har glada svansar! 
Tasse som inte kan bli trött försöker såklart 
länsa området på mat och är snabb med att 
dra igång spannet när veterinärkontrollen 
är klar! Tasse fick gå i led med Edwin sista 
biten för att få lite mera fart. 8 årige Edwin 
har verkligen kämpat och tagit spannet 
genom svåra prövningar! En fantastisk 
ledarhund som gått samtliga LD-tävlingar 
som ledarhund under sex säsonger. 

TACK till alla medverkande för en bra 
tävling och efter omständigheterna, sunda 
beslut. ‑

hoppa in i transporten och åka vidare mot 
checkpoint Ånn och 6 h vila innan de sista 
65 km mot målet i Åre. 

Erik startade ut med tio hundar men på en 
tolvspannslina för att kunna ha Edwin i 
singelled om det behövdes. Ett erfaret gäng 
vilket skulle komma att visa sig behövas... 

Starten gick bra om än att vi nog selade i 
dem lite tidigt för det blev ett fasligt oväsen 
på startplatsen... Vi hade ingen koll på när 
Erik väntades in till checkpoint Gräftå-
vallen och passade på att fika, rasta mitt 
spann ordentligt och mata dem. Blev även 
någon timmes sömn i bilen... Efter ett tag så 
ringer Erik och säger att han tror att han är 
i närheten... Blev lite snack med förare och 
handlers som står och väntar och det ska 
tydligen vara sju spann som åker tillsam-
mans och som är på väg in. En av deras 
handlers springer nervöst fram å tillbaka 
för att kika efter spannen, så självklart så 
tror vi att de sju ska komma före Erik!! Men 
helt plötsligt utan förvarning så ser vi ett 
spann med en ”pälsad ledarhund”... Men 
det är ju EDWIN!! säger jag och Helena 
förvånat till varandra!! Erik kom alltså 
före alla de andra spannen. Så det blev 
inga foton tagna alls på ”målgången...” 
Spannet kom i god fart och kördes ner till 
bilen direkt där de fick Fodax och kollades 
över av veterinär. Inga hältor eller annat att 
anmärka så det var skönt. 

Nu väntade 6 h vila för spannet och färd 
upp till checkpoint Ånn. Snöfallet tilltog 
ju längre norrut vi kom och väl framme i 
Ånn så vräkte snön ned! Det skulle bli en 
tuff passage... Strax innan 23 så for spannet 
iväg i mörkret. Edwin i singelled. 

Ganska snart så ringer Erik mig och be-
rättar att han åkt genom isen och att fem 

Ovan: Erik på väg mot mål...

Nedan: Nerisad Lillgrisen kontrolleras av 
veterinär efter målgång.
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Jag har haft siberian husky sedan 1984 
och under den tiden så har det alltid 
argumenterats och debatterats för olika 
saker. Att hundarna måste tävlas, att de 
skall vara zero-fria, att det bara är lång-
distans som gäller, att en hund som inte är 
utställd skall få avelsförbud, vilka kennlar 
som inte har rastypiska hundar, en hund 
som inte gått i ett storspann är ingen drag-
hund o.s.v. Nu börjar dessutom det med 
hälsostatus komma in som något nytt man 
kan bråka om. Att lufta synpunkter och 
åsikter är sunt men att döma och fördöma 
andras val är kanske det största hotet 
emot siberian huskyn idag. Alla måste få 
göra fel, alla måste få börja med en första 
hund och ta sin första valpkull. 

Vad jag saknar är en ödmjukhet! En öd-
mjukhet som säger att det faktiskt är så 
att alla siberian huskies behövs som en 
genpol för vår fantastiska ras! Hur tror 
ni att vår ”renrasiga” siberian husky har 
sett ut historiskt? Ni vet väl att det finns 
malamute bak i de flesta stamtavlorna? Ni 
vet väl att siberian husky kommer från ett 
stort geografiskt område i Ryssland? Ni 
vet väl att rasstandarden skrivits om ett 
antal gånger? Har inte er mamma o pappa 
lärt er att världen inte är svart eller vit 
och att svarta och vita har samma värde?
Låt oss alla skaka hand! Låt oss ac-
ceptera att det finns hundar som är 
avlade för sprintkörning och att de 
förarna premierar egenskaper som typ 

Mina slädhundar och dina bastarder!
[Matti Holmgren] Jag vet var världens absolut bästa, mest rastypiska 
och trevligaste siberian huskies finns! Det är nämligen så enkelt att de 
står just i min hundgård här utanför mitt hus! Jag tror nämligen inte 

att det finns mer suveräna hundar för just mina behov. Och vet ni vad 
kanske det värsta är? Det är att jag troligast har rätt!

Nu sitter du där hemma och tänker att 
det där var ju ett jäkla stoll som sitter där 
och gapar i Jokkmokk. (Det må förvisso 
vara helt sant!) Du tänker att hur i hel-
sike kan han tro att han har bäst hundar 
när han inte har sett…ja just det DINA 
hundar!  För det är ju dina superhundar 
som är de absolut bästa i hela världen…  
 
VEM av oss har rätt? Kan det vara så att 
vi båda har rätt? Jag tror nämligen att jag 
har världens bästa hundar för just MINA 
behov. Men det kan fortfarande vara så att 
du har världens bästa hundar för just  dina 
behov! Om det sedan är en mager sprint-
räka, en oprövad soffa-husky, en raggig 
turistarbetare eller en utställd perfekt 
byggd hund har ju ingen betydelse bara 
du är nöjd med din/dina hundar. 

fart. Acceptera att det finns utställnings-
hundar som premierar utseendet som 
rasstandarden beskriver. Acceptera att 
det finns långdistanssibbar och turistsib-
bar. Acceptera även att det finns de som 
avlar på en typ av sibbar som fungerar 
för civiliserat liv i lägenhet. Alla behövs!  

Sedan att jag som uppfödare/valpköpare 
helt själv väljer vad jag vill ta in på min 
kennel och jag personligen behöver inte 
gilla era hundar. Men bara för att vi älskar 
våra egna hundar mest av allt, och så ska 
det ju vara, så behöver det inte betyda att 
andras hundar och inriktning är fel.

Så fort som vi börjar avla på någon egen-
skap t. ex. att de skall vinna tävlingar så 
lyfter vi fokus till ex. km/tim. I just den 
stunden när vi väljer den egenskapen så 
kommer vi att per automatik att gradera 
ner andra egenskaper som t. ex. hur le-
darhundarna hittar gamla översnöade 
spår, hur de ser ut, pälsen, är de lugna 
i starten, kan de vara lösa o.s.v. Samma 
sak sker om man väljer att avla strikt på 
rasstandarden. Då väljs det kanske bort en 
superduktig ledare för att han är 62 cm i 
mankhöjd, hundar med stenhårt pannben 
(arbetsegenskap) premieras inte heller på 
varken sprint eller i utställningsringen. 
Oavsett vad vi väljer att fokusera på så 
tappar vi annat runt omkring. Just därför 
är det så viktigt att vi har olika inriktning 
på vår gemensamma avel. Låt var och en 
som uppfödare få ta ansvar för hur just 
den väljer att avla sina hundar.

Summering
Ut och krama dina hundar. Kör dom, 
cykla med springer, låt dem dra, vandra 
med dem, ställ ut dem, lek med dem, kör 
agility, friluftsliv, ha dem som lekkamrat 
till dina barn o.s.v. Välj de hundar som 

passar in i just ditt liv. Acceptera att alla 
inte lever som du och därmed väljer en 
annan typ av hund. Men, titta vad andra 
har och se om det finns något hos de 
uppfödarna som du behöver komplettera 
din avel med. 

Acceptera att de olika inriktningarna 
faktiskt ryms inom rasen siberian husky. 
Acceptera att de andra inriktningarna 
kan få fram/bevara egenskaper som du 
och rasen kanske behöver i framtiden, 
egenskaper som din avel helt enkelt mis-
sar. Acceptera också att vissa valpköpare 
inte söker efter just den hunden som du 
håller på att sälja. Rekommendera hellre 
rätt kennel/uppfödare än att bli av med 
just din valp/hund. Söker man en sprint-
siberian så finns de kennlar  som har 
sådana. Söker man en långdistans-siberan 
så är det kanske från en annan kennel. En 
utställningsintresserad köper från ytterli-
gare en annan kennel. 

Vad vi inte skall acceptera är att det avlas 
siberian huskys av folk som ser det som en 
inkomstkälla. Då plötsligt blir nämligen 
ett av avelskriterierna ”lättsåld” och det 
kommer inte att gynna rasen. Man ser 
inte heller till hundens/valpköparens bästa 
utan det viktiga är att man får betalt och 
rätt betalning. Det är en del av dessa hun-
dar som vi sedan hittar på omplacering 
p.g.a. diverse orsaker. 

Men som sagt, jag har världens bästa si-
berian huskies och jag tycker att det borde 
vara förbjudet att registrera valpar som är 
födda söder om Polcirkeln…  ;-)

/Matti Holmgren, Working Husky Ken-
nel i Jokkmokk (Norr om Polcirkeln)

Working Husky Rambo snackar med Matti.
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Alla ska med!

Vi träffades, styrelsen för rasklubben plus Helen 
från avelsrådet, till arbetshelg på Säbyholm Lant-
bruksgymnasium i början på juli. Vi började med 
att läsa stadgarna, för att förstå vårt uppdrag, och 
diskuterade hur vi skulle arbeta för att uppnå detta.

Så här står det i stadgarna:
SPHK´s rasklubb för grönlandshund har som uppgift 
att inom SPHK´s målsättning:
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och 
fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar
- att verka för att rasens särprägel bevaras. Allt i 
enlighet med rasstandard.

En spännande och intressant diskussion följde. Sam-
manfattningsvis kom vi fram till att vi ska jobba med 
att informera om rasen, arbeta med meriteringsreg-
lerna och jobba för att flera domare blir duktiga på 
att döma grönlandshund. Det kom fram en hel del 
förslag på hur detta skall gå till. 

Vi gav oss också in på att formulera en övergripande 
målsättning för vårt arbete: Vi vill arbeta för en in-
kluderande verksamhet i klubben, inte exkluderande. 
Vi är så få att varje individ, både hund och människa 
är viktig! Denna målsättning skall i största möjliga 
mån genomsyra våra aktiviteter och de beslut som 
fattas, allt inom ramen för vårt uppdrag. Minnesan-
teckningar från helgen finns på hemsidan.

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

 www.gronlandshund.sphk.se

Yzerman vilar inför VM uppdrag i Hamar. 
[Foto: Inger Christoffersson]

Det har även varit arbetshelg inom SPHK centralt där jag har representerat klubben, 
och det är att konstatera att, även om vi är den minsta rasen till antalet under SPHK 
paraply, så har vi hög aktivitetsnivå och många engagerade medlemmar jämfört med 
rasklubbar som är många gånger större. Betyder detta att vi ska sitta nöjda? Nej, jag 
tycker att målet ska vara att vi fångar upp ännu flera i verksamheten. Men då kanske 
vi behöver lite tips och hjälp att tänka nytt. Det är alltid välkommet med inspel från 
medlemmarna. Jag är övertygat om att det finns kompetens och kunnande ute i stu-
gorna som skulle vara kärkomna inslag på våra träffar, i tidningen eller på hemsidan. 
Hör av er till någon i styrelsen om ni sitter inne med idéer eller kunnande som ni kan 
dela med er av! 

Meriteringstillfällen
SPHK uppmanar att antalet meriteringstillfällen ska begränsas för att få en större kon-
kurrens, och vi beslutar att godkänna 3 tävlingar som meritering vintern 2011-2012. 
Dom nya reglerna kommer träda i kraft från 2012-01-01 till 2016-12-31. Utvärdering 
och revidering påbörjas efter ca. 2 år. Förändringar för vår ras är bl.a. nya dragvikter 
och ett nytt dragprov på 10 km. 

Nederhögen: Grönlandsmästerskapet 2 x 30 km, Grönlandslöpet 1 x 10 km.
SHAM-draget: 2 x 30 km och 1x10 km. 
Polardistans: Polarhundtest D(100+ km). 

Det kan tillkomma flera dragprov 10 km, då man här kör mot klockan och inte är 
beroende av något antal startande. För mera information om de nya meriteringsreglerna 
se SPHK’s hemsida under rubriken ”Nya meriteringsregler”. I skrivande stund är det 
en vecka kvar till vår höstträff med rasspecial, 32 hundar anmälda. Nästa rasspecial 
kommer att arrangeras i samband med vår vinterträff i Nederhögen januari 2013. 

I dag är det en kvav sensommardag här i Dalarna, men höstträningen har börjat för 
de flesta av oss, med drömmar om kallare dagar och fina upplevelser längs spår och 
stigar med våra levnadsglada och energiska hundar. 

För grönlandshundklubben, Kari-Mette

Är du grönlandshundsägare?

Kontrollera ditt medlemskort, där ska det stå att du är medlem i vår rasklubb. 
Står det ingenting om det så kontakta SKK?s medlemsavdelning och be dem 
lägga till dig där. Rasklubben får en viss summa per medlem så vi går miste om 
pengar som vi annars kunde ordna någon rolig träff för. Det är också viktigt för 
att rasklubben ska kunna nå ut till alla sina medlemmar med inbjudningar till 
träffar och annat kul!
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Grönlandshundsträff i Nederhögen 18-22/1 2012

Nu är det dags att boka in årets grönlandshundsträff i Nederhögen. Ett tillfälle 
för alla från nybörjaren till "proffset" att få köra hund ihop med andra, träna 
omkörningar, få tips och idéer samt bara få se en väldig massa härliga grönlands-
hundar och dess ägare. Programmet är ännu inte fullt spikat men det kommer att 
finnas spår av olika längd att köra på. Vi kommer, om intresse finns, köra minst 
en tur tillsammans. Vi kommer även att grilla ute och ha ett knytkalas någon av 
kvällarna.

Fredag och lördag kommer grönlandshundsmästerskapet gå av stapeln, en möj-
lighet att meritera din grönlandshund eller alaskan malamute på 2x3mil.

Söndagen kommer Grönlandshundslöpet gå av stapeln, en mindre tävling för 
alla på 10 km. En sträcka som även den med ett otränat team kan ta sig runt med 
antingen skidor eller släde. Ett tillfälle för nybörjaren att vara med på sin allra 
första tävling? Det är också ett meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan 
malamute och samojed.

Vill man så finns möjligheten att komma ännu tidigare till denna träff för att på 
så sätt kunna utnyttja de underbara spåren lite extra!

Välkommen till ännu en av grönlandshundsklubbens härliga träffar!

Som kanske alla läst har det från och med kommande vinter kommit nya 
meriteringsregler. Förutom nya tidskrav och höjda dragvikter har vi också fått 
ett helt nytt dragprov, som är ett en-spannsprov på 1x10 km, i slädhundstil eller 
pulkastil. Det känns kul med nåt nytt, och det kan ju vara ett utmärkt prov för 
den som vill våga sej ut i spåret och meritera sin hund, men tycker det känns långt 
att börja med 2x30 km. Det visar sej ju om det dyker upp nya ansikten redan i 
vinter, vi kan i alla fall hoppas på det och hälsa alla välkomna!

Våra godkända meriteringstillfällen är 2011-2012:

Rasklubbens vinterträff, Nederhögen. Både dragprov 60 och dragprov 10.
SHAM-draget i Nornäs. Både dragprov 60 och dragprov 10.
Polardistans. Dragprov 100+.

Rasklubben för Grönlandshund
Inbjuder till upptaktsträff på Koppången, 3-4/12 2011

Vi träffas och kör hund i den underbara omgivning som finns på Koppången.
När vi inte kör våra hundar, så umgås vi och har det trevligt tillsammans.

Information lämnas av Monica Hjelm.

Tel: 0657 352 35
mobnr. 072 7433 299

Mohito och Luke i en våryster brottningsmatch. [Foto: Inger Christoffersson]
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Hej malamutevänner!

Nu är sommaren äntligen över och vi kan börja se 
fram emot en rolig höst och vinter med massor av 
aktiviteter i klubben. Vi börjar med Björnrundan 
i nornästrakten, en 3-milsslinga med 2 stopp för 
korvgrillning och samkväm. När tidningen är i tryck 
så har vi förhoppningsvis redan lagt en välbesökt 
björnrunda bakom oss med både korvgrillning och 
skratt. Efter det kommer vi att ha Specialen i Piteå 
4-6 november – sista anmälning till alla aktiviteter: 
14 oktober 2011.  Vi ser fram emot att träffa alla 
från den norra delen av vårt långa land, som nu har 
chansen till en aktivitet i hemtrakten. 

Glöm inte bort att besöka vår fina monter på Stora 
Stockholm den 10-11 dec.

Sen som alla vet så kommer julen då vi alla hoppas på 
att få många julklappar (men det är väl som vanligt, 
man ger massor men får inget själv). 

Snöträffen kör vi den 7-8 januari som vanligt i 
Nornäs fast på nya banor. 

Årets höjdpunkt, Nya Malamute-veckan som går av 
stapeln vecka 6 i Ljungdalen. 

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
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

Ekleden övernattningstur 2011. [Foto: Frida Björcman]

Missa inte den! Vi kommer där att umgås, lyssna på intressanta föreläsare och framför 
allt köra och ha roligt med våra hundar. 

Årsmötet kommer att hållas på lördagen vecka 6. 

18-19 februari är det dags för SHAM-draget i Nornäs. Där vi samlar alla de polara 
raserna för meritering. Som sagt, det finns mycket att planera in i höst och vinter. 

Vi hoppas vi ses någonstans. Inbjudan till dessa aktiviteter hittar du i denna tidning. 
Hälsostatistiken kommer numera att endast visas på hemsidan.

Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute 

Snöträff i Nornäs, Trettonhelgen 6-7 januari 2012

Banor: 2 x 30 km och 2x10 km med möjlighet att köra dragprov.

Medtag vaccinationsintyg, stamtavla och grönt kort.
Giltigt förarlicens krav för att få starta.  Vänligen uppge FID-nummer vid anmälan 
för att underlätta kontroll av förarlicens.

SPHK’s meriteringsblankett skall vara korrekt ifylld och inlämnas vid registrering 
i sekretariatet före start för er som kör meritering. 

Boende: Vandrarhemmet i Nornäs, bokas på telefon: 0251-60035. 
Norrsjön Gästgiveri (Sörsjön), bokas på telefon 0280- 53002. 

Anmälan görs till Tobbe Johansson på e-post: tobbe.is.johansson@hotmail.com 

Anmälningsavgift: 2 x 30 km  350:-/spann
   10 km   125:-/spann/dag. 

Inbetalning på AM klubbens postgiro 69 79 25-6. Uppge namn på förare samt 
klass på betalningen.

Anmälan och betalning: senast 19/12-2012. Vid efteranmälan 50;- extra per 
ekipage.  

Välkomna till Nornäs önskar
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
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SPHK´s rasklubb för 
alaskan malamute 

inbjuder till
 

Nya malamuteveckan 2012 
i Ljungdalen

Vecka 6, 6-12 februari genomförs malamuteveckan på Fjällhornet utanför 
Ljungdalen. Där har du kalfjället inpå knuten och omgiven av ett fantastiskt 
fjällandskap!

Veckan man inte får missa! Vi har planerat en fantastiskt rolig vecka med varie-
rande aktiviteter så det finns helt säkert något för alla. För barnen finns givetvis 
också spännande att göra. Vi har denna gång även en imponerande rad av före-
läsare som kommer att medverka under veckan!  För mer info se nedan.

Aktiviteter
Kickoff med lagtävlingar! Utrustning, tips och råd. Gemensamma fjällturer. 
Längdskidskola. Utställning lördagen 11 februari, se separat annons. Barn- och 
hundkörning. Skattjakt för barnen. Bakkväll för barnen. Bastubad. Vi hoppas 
kunna erbjuda meritering för både milen och 2x3-milen. 

Föreläsningar 
•	 Ordförande i Amundsen dragklubb Nisse Uppström - Långdistanskörning 
•	 Före detta grönlandsbo Lisa Tofting – Grönland miljö, natur och hundkörning
•	 Beteendevetare hos hund Sandra Ohlsson -Vargen, hunden, ursprung, språk 
•	 Fysioterapeuten Frida Lundin - Massage, stretching och träning (Tema: 

Hundens fysik)
•	 Ras och avel (genomgång av raskompendiet)

Pris
•	 2995 kr/person för hela veckan. Då ingår plats i stuga, tre mål mat, tillgång 

till bastu, anläggning och gemensamma aktiviteter och turer samt samtliga 
föreläsningar.

För dygnspriser och barnpriser vänligen se klubbens hemsida: 
www.malamuteklubben.se

Anmälan och frågor: alaskanmalamuteklubben@yahoo.se

Svar på Louis Liljedahls inlägg i Polarhunden nr 3 / 2011

Om du, Louis Liljedahl uppfattar mitt genmäle på ditt tidigare inlägg som respektlöst 
för dig som meningsmotståndare, så har du missuppfattat det. Jag vill betona att jag 
givetvis respekterar att du, och andra människor har sin uppfattning och mening, men 
därmed  inte sagt att jag måste respektera uppfattningen i sig.
   Vad det gäller mitt inläggs “osaklighet, nedsättande (ton?), och billiga retorik”, får 
var och en som läst inlägget bedöma själva. Att jag tidigare har varit förtroendevald 
innebär  inte, att jag numer inte skulle få uttrycka min uppfattning som enskild med-
lem i rasklubben/SPHK. 

Grundläggande
Darwin inleder ”Om arternas uppkomst” 
med att resonera om husdjursaveln och 
om hur man förstärker önskvärda drag 
genom att välja ut vissa djur för avel. Han 
menar att det finns en liknande process 
i naturen som ger vissa individer bättre 
möjligheter att föra sina egenskaper vidare 
till nästa generation. Han kallade denna 
process det naturliga urvalet för att skilja 
det från uppfödarens urval av avelsdjur.

Grunden för det naturliga urvalet är 
att alla individer av en art inte är lika. De 
har olika arvsanlag som ger dem olika 
egenskaper. Vissa individer har egenskaper 
som gör dem bättre anpassade till den 
miljö de lever i. Egenskaperna ger dem 
en fördel när det gäller att överleva tills 
de är könsmogna, att få avkomma och att 
skydda sin avkomma (för de arter som gör 
det). Dessa individer har därför en större 
chans att föra vidare sina arvsanlag till 
nästa generation. Efterhand kommer då 
andelen av de gynnsamma arvsanlagen att 
öka. Vad som är ett gynnsamt arvsanlag 
beror på livs- situationen/ miljön och vilka 
krav som denna ställer. (Wikipedia) 

Jag vill hävda att polarhundar som 
biologiska företeelser historiskt var en 
kombination av naturligt urval och 
“husdjursavel”. Idag med en annan syn 
på djurskydd, djurindividens existentiella 
rätt och att raser inte längre lever i sina ur-

sprungliga livsmiljöer, så fungerar inte det 
naturliga urvalet. Därmed har uppfödare 
idag, och i framtiden av de (renrasiga) 
polara bruksraserna ett än större ansvar, 
i tillvaratagandet av de viktigaste önsk-
värda egenskaperna enligt rasstandarden.

Definition; 
Avel är planerad befruktning av djur för 
att få avkomma med önskade egenskaper.
Med systematiskt avelsarbete är det möj-
ligt att förändra och förbättra de egenska-
per som är viktiga för varje djurslag. Att 
bestämma avelsmålen, att finna effektiva 
mätmetoder och att identifiera och välja 
ut djur för avel som bär på de bästa arvs-
anlagen leder till betydande avelsframsteg.

Grundläggande skillnader.
Innan jag går in på detaljer i Louis L. svar 
vill jag peka på de stora skillnaderna i 
vår syn på malamuten i allmänhet och 
den svenska (nordiska) populationen i 
synnerhet.

1) Louis L, m fl anhängare anser att drag-
viljan är en självklar del av malamuten 
som egentligen inte behöver prövas/
testas (eller möjligen rudimentärt). 

En slutsats måste därför bli att dragviljan 
som egenskap är inget man behöver avla 
på/för. Om det vore så, skulle livet för 
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seriösa uppfödare som inte bara vill ha 
hundar som utseende mässigt ser ut som 
malamuter, utan också fungerar som 
malamuter enligt standarden, bli mycket 
enklare. Men tyvärr är så inte fallet (se 
ovan).  Vikten av att avla på de egenskaper 
som skall bevaras/utvecklas är ett erkännt 
faktum inom all husdjursavel.

En annan reflektion är att om dragviljan 
och förmågan är en så självklar del i ma-
lamuten borde det inte vara så svårt (som 
ni själva angett ) för dig med anhängare 
att klara våra rimliga  meriterings-krav 
(se texten nedan).

2) Louis L, m fl anhängare anser att våra 
dragprov /meriteringar är hastighets-
tävlingar dåligt avpassade för rasen 
alaskan malamute. 

Vad är då hastighetstävlingar? Gör det 
faktum att det finns tidsbegränsningar 
för godkännande på våra prov dessa till 
hastighetstävlingar? Min uppfattning är 
att sprintlöp är hastighetstävling. Och 
hastigheten 10 km/tim knappast är att 
anse som hastighetstävlingar.

Jag anser också att det måste förutsättas 
en viss hastighet (i våra prov) som står 
i överensstämmelse med rasstandarden 
Och vad säger då rasstandarden?  Alaskan 
malamute  har framavlats för att arbeta 
som slädhund i polartrakter och då inte 
för snabba löp utan för att dra tung last. 
Dvs standarden säger vad malamuten his-
toriskt framavlades för: att dra tung last 
i polartrakter. I den meningen sägs inget 
om hastighet, men under rörelser står det 
snabbt trav som gångart, standarden näm-
ner också kraftfulla, oförtröttliga rörelser., 
vilket ger en vink om önskvärt rörelse-
schema (och indirekt hastighet). Däremot 
framavlades inte malamuten för snabba 
löp. Men det står inget i standarden om 

att det är förbjudet eller fel att köra löp. 
Jag tror ingen huskyförare skulle vara glad 
åt sin hund om den i en “hastighetstäv-
ling” springer i 10 km /tim. Hastighets-
tävlingar/sprint på preparerade spår går 
snarare runt 25 - 35 km/tim. Dessutom 
tror jag inte dessa skulle utföras med 15-
30 kg/hund i släden

Är proven och dess godkända tider då 
utformade för trav. Ja, med de vikter som 
angetts som last är travet (ev. passgång) 
den gångart som borde vara naturlig 
(eftersträvansvärd)och minst tröttande. 
Promenadtakt för en människa ligger på 
5-7 km/tim, en bra malamute travar fritt 
normalt i en hastighet mellan 12-22 km i 
tim. Med de vikter och de distanser som 
förekommer i dragproven, bör hastighe-
terna för bra malamuter  vara mellan 8-15 
km i tim beroende på förhållandena.  

Som visades i mitt föregående inlägg 
(Polarhunden 2-2011) så har den absoluta 
majoriteten av Polarhundsprov 1 haft 6 
tim som maxtid. Polarhundsprov A har 
maxtid 1 tim på 10 km för godkännt - 
detta kan knappast ses som ett för högt 
ställt krav! Att inte alla malamuter klarar 
proven beror främst på 2 orsaker:
a) för dåligt tränade
b) för dålig dragvilja eller dragförmåga.

En tredje orsak kan vara förarens oer-
farenhet eller begränsning/handicap. En 
möjlig lösning på detta framfördes i mitt 
inlägg i Polarhunden 2-2011.

Hundar som inte klarar proven kan såle-
des inte bli champions (Such eller S(polar)
ch). Vilket är utmärkt, det är bara de bästa 
hundarna ”all round” som förtjänar dessa 
titlar. Om dina hundar inte klarar 6 tim 
gränsen vid ett provtillfälle 2x3 mil (där 
andra hundar klarar) så beror det, mest 
troligt, på för dålig dragvilja, dragför-

måga eller dålig träning och de platsar 
således inte som champions Sedan spelar 
det ingen roll om du tycker att de jobbar 
bra. Om du sedan ändå väljer att avla på 
dessa hundar är det ditt beslut som upp-
födare. Ej klarat dragprov diskvalificerar 
ingen malamute från avel, men det borde 
sätta frågetecken för hundens lämplighet. 
Många kriterier har betydelse och ägaren/
uppfödaren borde ha den bästa uppfatt-
ning av hunden som avelsdjur.

3) En annan väsentlig skillnad är uppfatt-
ningen att det är fel att koppla ihop 
utställnings-meriter (typbedömning) 
med dragmeriter som krav för Svenskt 
utställnings-championat. Detta fram-
fördes i och för sig av Turid T. på  
Facebooksidan: Forum för svenska 
malamuteklubbens medlemmar 6 
juli. Men inlägget berömdes av flera 
anhängare och där också Louis L bl 
a kommenterade; ”Utmärkt analys av 
läget Turid!” 

Visst är kravet på godkända dragmeriter 
och utställningsmeriter unikt i världen 
för polarhundar, men knappast för andra 
bruksraser eller jakthundar.  Detta skall 
vi vara stolta över, för just så försäkrar 
vi oss om att inte få en utställnings- och 
en brukstyp. Dessutom försöker vi däri-
genom leva upp till vad som genomsyrar 
rasstandarden – dvs värna malamutens 
“arbetsförmåga som slädhund”

Nu till Louis L. svarsinlägg (Ph 3-2011)
som bör läsas parallellt med nedanstående 
text, för bästa förståelse.

Statistik
Dragproven är till för att testa den enskil-
da hundens dragförmåga oavsett om den 
är svenskfödd eller utlandsfödd alternativt 

svenskregistrerad eller registrerad i annat 
land. Resultatet av ett genomfört dragprov 
borde tillsammans med andra kriterier 
tjäna som urvalsinstrument för eventuell 
avel. En utlandsfödd hund som genomför 
och klarar dragprovet är självklart minst 
lika intressant för avel eller statistiken som 
en svenskfödd. Möjligtvis skall utlandsre-
gistrerade hundar som inte används i avel  
Sverige räknas bort.

Oavsett hur man räknar är deltagandet 
(minst 14 %) och även godkänt genomför-
ande (minst 7,5-9,5 %) på något av våra 
dragprov skyhögt högre än exempelvis de 
amerikanska siffrorna. Meriteringarna/
proven startade i USA i början av 80-talet 
och till nov 2010 hade följande antal drag-
prov godkänts WTD – 1141 och WTDX 
-200. Om detta är unika individer vet vi 
inte. Inte heller hur många av dessa som 
är utlandsfödda eller utlandsregistrerade. 
Men låt oss jämna den sammanlagda 
siffran till 1200.

Antalet registreringar av malamuter i 
USA de senaste åren har varit 6000/år, 
dra ner detta till 5000/år X 30 år så har 
det funnits ca 150´000 malamuter sedan 
början 1980. Det ger siffran 8 promille 
som godkänts på någon dragmeritering. 
Det kallar jag relativt få antal hundar! 
Vilket kanske ger perspektiv på Louis 
L. funderingar till varför så få (?) % av 
Sveriges malamuter deltar i meriteringar.

Orsaken till att fler malamuter godkänts 
på D-testet (>10 mil) är självklart när 
det  inte funnits någon egentlig tidsgräns 
(vilket kommer att förändras under kom-
mande provperiod).

Min slutsats att siffran 69 % godkända 
av de startande visar att proven inte är för 
svåra – snarare tvärt om. Något annat har 
jag inte uttryckt även om Louis L tydligen 
uppfattat det så.
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Dragprovet
Jag går inte in i detalj på vad Louis L 
skriver här eftersom det blir mycket åter-
upprepningar. Däremot vill jag konstatera 
syftet med tidsbegränsningarna, vilket helt 
enkelt är att skilja “agnarna från vetet”. 
Tidsbegränsningen testar att våra ma-
lamuter har tillräckligt med dragförmåga 
och vilja. Kallas också för “drive” eller 
“heart”, det som alla erfarna hundförare 
vet är avgörande för draghundens arbets-
förmåga.

Varför ingen utvärdering ?
Jag undviker inte den frågan för jag har 
inget svar på den. Problemet är att det 
fanns ingen mätning av malamuternas 
dragförmåga eller -vilja innan proven 
infördes. Proven infördes för att säker-
ställa att de svenska malamuterna skulle 
bibehålla eller förbättra dragförmågan i 
enlighet med rasstandarden. 

Alaskan Malamute Club of America
Det som känns mest frustrerande ifråga 
om AMCA:s presidents synpunkter på 
“de svenska tävlingsproven” är att han 
inte verkar känna till den egna klubben 
meriteringsmöjligheter, som innehåller 
sprintlopp, tidssatta öppna tävlingar och 
blandspann, dvs allt som han felaktigt 
ifrågasätter i de svenska meriteringarna. 
Skall man gå ut och kritisera andra, bör 
man göra det på riktig grund, kunna sitt 
eget regelverk och framför allt “städat sitt 
eget hus” först.

Föreningsdemokrati   
Det är möjligt att de nya forumen på nätet 
kan hjälpa till för att förbereda medlems-
möten genom diskussioner. Men då måste 
dessa genomföras på ett demokratiskt  
korrekt sätt vilket hitintills visat sig svårt 
(utan att gå in på detaljer). Och ännu har 

ingen visat att ett medlemsmöte på nätet 
skulle kunna genomföras på ett praktiskt/
demokratiskt sätt.

Dåligt vald tidpunkt för kritik av drag-
provets utformning 
Några konkreta förslag/alternativ har 
ännu inte framkommit till “förändringar 
till det bättre” från Louis L och eller hans 
anhängare.

Olika syn på hundhållning
Att förvänta sig en rimlig prestation av 
sina tränade hundar i enlighet med ras-
standardens intentioner vid meriteringar 
är inget “elände för hundarna”. Det är 
att respektera malamuten för vad den för-
hoppningsvis är och enligt rasstandarden 
skall vara, dvs. “en arbetande slädhund”. 
Att införa ett kravlöst “avstressande 
meriterings-prov” är att visa respektlös-
het för malamutens historia och funktion.

Det som jag valt att inte kommentera 
ovan, under respektive rubrik är ovidkom-
mande, eller skulle innebära allt för många 
upprepningar.

Slutord
Den stora frågan, Louis L. med anhäng-
are, är om ni / vi vill ha en hel malamute 
i enlighet med rasstandarden eller räcker 
det med “bilden”, dvs. enbart de yttre 
attributen? Rasklubben i Sverige har i 
många år värnat om och arbetat för att 
malamuten skall vara mer än en “bild” 
av en polarhund avsedd att “dra tung 
last”. Våra malamuter skall också ha den 
faktiska arbetsviljan och arbetsförmågan 
som utmärker en malamute och som är 
tydligt föreskrivet i rasstandarden.  

Är det så att det “yttre skalet” av en 
malamute räcker, då skall vi gå den enkla 
vägen med meriteringar utan krav – dvs 

Kallelse till årsmöte

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute kallar till årsmöte lördag den 11 februari 
2012 på Fjällhornet (Postvallen), Ljungdalen kl. 16.00.

Motioner samt nomineringar till Årets välgärning, Årets Malamute och Årets 
Rookie ska vara klubbens sekreterare tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, 

d.v.s. senast den 14 januari 2012

Motioner kan skickas via post eller e-post till klubbens sekreterare – adressen 
finns på klubbens hemsida.  Kom ihåg att det inte är möjligt att ändrar eller 

lägga till ytterligare dokumentation till redan inskickade motioner efter den 14 
januari 2012.

Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Alaskan malamute Rasspecial i Piteå

Rasspecialen kommer att gå av stapeln i Sikfors, Piteå
under dagarna 4-6 november 2011 med bl.a. specialutställning,

rasmästerskap på barmark, medlemsmöte och rasträff.

Du har väl redan anmält dig?

Inbjudan finns i Polarhunden nr. 3/2011 på sidan 41 och 48 samt på webben.
Hoppas att se många malamuter och deras ägare i Piteå.

Det kommer att bli en riktig rolig helg med många aktiviteter.

Styrelsen för SPHK’s raklubb för alaskan malamute

inga bestämda viktsatser, inga fastlagda 
tidskrav, ingen verklig kontroll av genom-
fört prov. Då väljer vi er väg! 

Väljer vi att ha en riktig och hel ma-
lamute, då får vi gå den mer ansträng-
ande vägen, dvs hundarna måste prövas 
framför slädar/pulkor med last för att 
fastställa deras dragvilja och dragför-

måga. Hundarna skall också ut i kylan 
och snön för att deras polara egenskaper 
skall prövas - det finns inga genvägar för 
uppfödare som är seriösa och trogna mot 
rasstandarden.

Christer Afséer
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SHAM-draget
18-19 februari 2012 i Nornäs, Dalarna

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute
 arrangerar ett unikt meriteringstillfälle för alla fyra polara raserna. 

Rasmästerskap för Alaskan Malamute och Siberian Husky

Sträckor: SH spann: Övriga spann: Pris:
5 km 2-spann(yngre junior) 2-spann (yngre junior) Gratis
10 km 4-spann (äldre junior) 4-spann (äldre junior) Gratis 
10 km 4-spann 1-spann 400.-
15 km 6- och 8-spann  400:- 
30 km  1-6-spann 450:- 
45 km 6- och 12-spann 8-spann 500:- 
Linkörningsklass 2x15 km 1-spann, B- och C-klass 400:-

Pulkastil: 1-4-spann (även Siberian Husky vid intresse), slädhundstil: junior, 4,6,8 
och 12 spann. Tävlingen körs under IFSS regelverk (www.sleddogsport.net). Vill 
man bara delta en dag under helgen är det halva anmälningsavgiften (200-250:-/
spann).
Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt gröna kort. Uppge FID nummer 
vid anmälan för att underlätta kontroll av förarlicens. Giltigt förarlicens krav för 
att få starta. SPHK:s meriteringsblankett skall vara korrekt ifylld och inlämnas 
vid registrering i sekretariatet före start – gäller även om ni inte meriterar.
Prisutdelning sker på söndagen efter tävlingens slut.

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

Boende alternativ 1: I privata stugor, 8 bäddar på vandrarhemmet i Nornäs, bokas 
på telefon 0251-60035.
Boende alternativ 2: Norrsjön Spa & Gästgiveri i Sörsjön, bokas på telefon 
0280-53002.
Boende alternativ 3: Vid intresse kan det arrangeras boende i Nornäs Bystuga/
skola. Detta bokas först när övriga alternativ är fullbokad. 

Anmälan till tävling och middagen samt frågor om tävlingen sker till: shamdra-
get@hotmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag den 3 februari 2012. Efteranmälan 
tas emot till och med den 13 februari 2012 mot 50:-/spann i höjd startavgift (gäl-
ler även juniorklass). 
OBS! Ej inbetald anmälningsavgift vid anmälningstidens utgång medför att 
anmälan stryks!

Alla betalningar sker till SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute: PG 69 79 25-6

Alaskan Malamute och Grönlandshund har möjlighet att meriterar på dragprov 
10 och dragprov 60.  Samojed har möjlighet att meriterar på dragprov 60.

Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna!

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute hälsar Er välkomna till en trevlig hund-
körarhelg i Nornäs!

Kort genmäle till Christer Afséers svar till mig angående alaskan ma-
lamute

Jag vill genom detta korta genmäle dels avsluta diskussionen här för min del och dels 
spara utrymme i Polarhunden men framför allt även bespara medlemmarna på ett 
antal månaders väntan på mitt svar.

Det kan för läsaren kanske tyckas att CA och jag har stora meningsskiljaktigheter då 
det gäller rasen alaskan malamute, men så uppfattar inte jag det. Det finns dock en 
skillnad och det gäller nuvarande meriteringssystem, som förvisso av oss båda tolkas 
leda till olika öden för vår ras.
 
Christer Afséer påstår att jag önskar en kravlös meritering, vilket är fullständigt fel. 
Däremot önskar jag en meritering som bättre passar rasen och framför allt inte är 
negativ för hundindividen. Jag anser att de alltmer strängare kraven på snabbare och 
snabbare malamuter leder till en lättare typ än vad som anges i standarden.

ps. Den där grundläggande genetiska informationen som du gav tror jag nog alla 
känner till som är det minsta intresserade av hundavel, och var det riktat till mig kan 
jag upplysa om att jag har en doktorsgrad och är docent i paleontologi och således 
utomordentligt väl förtrogen med genetik och evolution. Låt oss istället spara utrymme 
i tidningen till annat, mer angeläget material. ds.

Louis Liljedahl

Och därmed är debatten om malamutemeriteringarna avslutad!
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Hej på er medlemmar!

Hoppas att ni haft en bra sommar! Vädret har ju varit 
varmt och fint hela sommaren, så mina hundar får 
väl anses vara utvilade inför en ny säsong. När nu 
temperaturen sjunker under 15 plus grader har trä-
ningen satt igång och jag försöker cykla flera gånger 
i veckan med dem. (Så även jag får lite motion… J)
Förra helgen hade SPHK sin årliga arbetshelg, denna 
gång nära för mig då den var i jämtländska Åsarna. 
Mycket trevligt och roligt att träffa alla aktiva polar-
hundsmänniskor. Vi avhandlade en rad punkter under 
lördag och söndag. Protokoll finns att se på sphk.se.  

Inom siberian huskyklubben jobbar vi just nu med 
förberedelser av vår Rasspecial i Idre. Vi kommer 
att bjuda på utställning, medlemsmöte och trevlig 
samvaro. I dagsläget vet jag att det är något färre 
anmälda detta år än tidigare år, men det tar ju alltid 
tid att jobba in en ny plats. Vi ser ljus och positivt på 
vår rasspecial som kommer att bjuda på nästan 130 
st. anmälda hundar! Detta är en mycket viktig mötes-
plats för dig som siberian husk ägare/intresserad. Un-
der denna helg när detta skrivs pågår siberian husky-
dagarna i Mjölby – mer om detta i nästa nummer.   
Meriterande tävlingar  11/12- Vi har skickat ut 
förfrågningar till sju stycken tävlingar om att kunna 
ha deras tävlingar som meriteringstillfällen denna 
säsong. Vi hoppas kunna erbjuda er tillfällen från 

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

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

Siberian husky

Lappland Dream Fia & Lappland dream Hugo. 

[Foto: Monika Karlsson]

norr (Kiruna) till söder (Ryssjön). När detta kommer till er finns en komplett lista om 
detta redan på vår hemsida.

Rasmästerskapet -12 - Vårt rasmästerskap kommer även denna säsong att heta SHAM-
draget och gå i Nornäs. Men i år är ensam arr. Alaskan malamuteklubben. Eftersom 
vi inte har någon i klubben som vill arraangera har vi i år löst det på detta vis. Tack 
AM-klubben! På medlemsmötet i Idre kommer vi att prata om detta vidare (och även 
om rasspecialen) och även detta läggs förstås efter mötet ut på hemsidan. 

Avelsrådet – När du nu håller denna tidning i din hand har vi ett alldeles färskt avels-
råd i klubben! Mycket glädjande för mig som ordförande, då jag jobbar hårt för att 
få till detta då det är en av klubbens kärnfrågor! Se stadgarna. Tanken är att dessa 
personer ska jobba med klubbens avelsfrågor, RAS, åka på avelskonferenser o.s.v. De 
som tackat ja till att vara med ska få presentera sig mer i nästa nummer av tidningen, 
men vill redan nu ge er namnen på dessa duktiga människor. Matti Holmgren, Brenda 
Golverdingen och Elin Mattson. Som bollplank har de sh-ägaren, genetikern och 
doktor Lisbeth Lind. Detta är människor som frivilligt erbjudit sig att hjälpa till i klub-
barbetet och det är ju ett eget engagemang vi vill ha och måste eftersträva i klubben. 

Vår facebooksida – Om du hängt med i svängarna på nätet så har du säkert sett att 
det under sommaren pågått diskussioner på vår sida om rasen, klubben, domarkon-
ferensen 2010, de nya meriteringsreglerna o.s.v. Både positivt och negativt har lyfts 
av ”nya och gamla” namn (för mig). Klubben har fått många frågor och en ”klick” 
människor är missnöjda med SPHK och klubben. Inom styrelsen diskuterade vi och 
kom fram till att fb är ett bra forum för klubben att ge aktuell information som ett 
komplement till vår hemsida. Men med tanke på att ingen av oss har tiden att sitta och 
läsa fb varje dag så hänvisar vi till att rena diskussioner förs på andra forum. Frågor 
och motioner till klubben välkomnas fortfarande varmt och skickas per vanlig post, 
mail eller rings på telefon till någon av oss i styrelsen. Avslutningsvis vill vi säga att 
vi under höst/vinterns möten kommer att lyfta de frågor som tagits upp på fb-sidan. 
Svaren på detta kan du finna i våra protokoll som läggs ut helt öppet på hemsidan. 
Som lektyr i höstmörkret rekommenderar vi dig att läsa klubbens stadgar. Är all-
tid värt att uppdatera sig vad som egentligen gäller i den förening du är medlem i! 

Önskar er alla en riktigt fin säsong 2011/2012!
/Pernilla
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Ordförande
Anneli Jönsson

0413-59 14 99 eller 0730-83 22 16
Hästgatan 11A, 241 32 Eslöv

kennel@deejasome.com

Sekreterare
Heléne Larsson

08-560 420 84, 070-377 44 56
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö

helene@plogens.se

Kassör
Helen Werner

0227-143 88, 070-412 06 83
Alvägen 3, 736 32 Kungsör

helene.wrnr@telia.com

Vice ordförande 
Kjell Jonsson

0582-125 22, 070-337 16 51
Järsjö 172, 694 91 Hallsberg

kjelljon@telia.com

Ledamöter
Jan-Olof Högström

060-15 61 77, 070-561 47 83 
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
jan-olof.hogstrom@teliasonera.com

Camilla Nyström
073-651 18 18

Aspnäsvägen 20, 177 37 Järfälla
millan.nystrom@hotmail.com

Leo Kirgios
070-798 61 03

Stjärtnäs varusväg 16, 179 75 Skå
leo.kirgios@gmail.com

Suppleant
Cecilia Gunnvall

044-70620 eller 0709-28 10 99   
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad

cissy@swedsams.se 

Karin Olsson
060-15 61 77, 070-260 72 90 

Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall

karin.olsson@skola.sundsvall.se

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

Höst igen!

Oj vad tiden går fort! Hoppas ni alla haft en bra som-
mar och laddat batterierna inför hösten och vinterns 
alla roliga händelser.

Den 1 juli blev rallylydnad officiell tävlingsgren i 
Sverige. Första svenska hund att starta officiellt var 
en samojedhund! Det var Beatrice Palm med ”Stella” 
som startade en minut över midnatt och klarade sig 
galant med 98 poäng av 100 möjliga. Stella har under 
sommaren tävlat fler gånger och fått två nya titlar 
nämligen RLD N & RLD F. Ett stort GRATTIS och 
tack till Bea för att hon visar upp vår ras och gör så 
bra reklam för den.

Vallningslägret blev av fast det var få som hade 
anmält sig. Tack till Ewa Myrbrink på Mårtensby 
Gård som brinner för att ta till vara alla raser med 
vallningsanlag. Se bilder och text på annan plats i 
detta nummer. 

Mitt i sommaren kom informationen om de nya 
meriteringsreglerna ut och det blev ett ramaskri i 
samojedvärlden via cybervärlden. Styrelsen kallade 
till ett extra möte angående hur vi skulle bemöta all 
uppståndelse på intranätet. Vi beslutade att skriva 
ihop en information till hemsidan så sakligt som 
möjligt med information och hur processen har gått 
till. Vi uppmanade samojedägarna att höra av sig 

    Samojeden Akilina som är ren och fin. 
[Foto: Anna Palmblad]

direkt till oss om de hade följdfrågor på vår information. Vi fick  förvånande få frågor 
och dem har vi förstås svarat frågeställarna på. 
   2012 träder de nya reglerna in och vi kan se det positiva med att det nu går att 
meritera sin samojed för bruksklass med ett dragprov på barmark. Styrelsen ser det 
mycket positivt till att fler engagerar sig i detta ämne tillsammans med oss.

Under hösten har vi haft medlemsmöten med en fast agenda, och vi hoppas att dessa 
varit välbesökta med många bra diskussioner. Minnesanteckningar kommer att läggas 
ut på hemsidan från samtliga möten.

Fokus för styrelsen är nu förstås Samojedveckan i Furudal 2012. Det blir en fantas-
tisk vecka med mängder av aktiviteter. Samkväm och utställning i början och drag 
aktiviteter i senare delen, allt från ”prova på” till tävlingar. Mer om detta hittar Du 
också i detta nummer.

/Anneli

KALLELSE

SPHK’s rasklubb för Samojed kallar till årsmöte

Lördagen den 11/2 2012 kl. 16.00 
Plats: Furudal

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner skall vara styrelsens sekreterare Heléne Larsson, Rosenhill Viksund, 
179 96 Svartsjö tillhanda senast 14/1 2012 skriftliga och underskrivna av 

motionären. 

www.skeble.se

Handgjorda hundslädar

Dominique Rivière 

Norrbyn 8
910 20 Hörnefors
 
Tel 0930-232 84, 0731-80 04 57

dominiqueriviere@hotmail.com
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Välkomna till en aktivitetshelg med SPHK Samojed 
i Furudal 28-30 oktober

Vi träffas en helg, pratar hund och tränar drag på barmark! Om önskemål 
finns kan vi anordna spårträning. Vi kommer också att erbjuda några lekfulla 

korta tävlingsmoment inom drag. 

Detta är det perfekta tillfället för dig som vill börja med drag eller bara prova 
på! Alla aktiviteter är frivilliga. Vill du träna själv med din hund så är det själv-

klart OK!

Fredag kväll. Ankomst. Du kan givetvis komma på lördag morgon också. Ge-
mensam grillning

Lördag o söndag. Dragträning och spår om så önskas. Lekfulla tävlingar! 
Gemensam grillning på lördag kväll. Vi beräknar att sluta vid ca. 15.00 på 

söndag.

Mat. Ni tar med er egen mat och dryck.

Boende. På Ore Fritidsby, ni bokar själva stuga genom att ringa till Owe på nr 
0258-107 00. www.orefritidsby.se

Anmälan senast torsdag 20 oktober till Jan-Olof Högström på mail: brandr@
gnejron.se. Har du några frågor ring till Jan-Olof på 070-561 47 83. Ange 

gärna om du är intresserad av spår samt om du vill köpa material till en drag-
krok som du kan fästa på din cykel.

Mer info www.samojed.sphk.se

Välkomna!
”Maltegruppen” som denna gång består av: 

Jan-Olof, Kjell, Camilla, Leo och Karin

Meriteringstillfällen Samojed vintern 2011/2012

•	 Grönlandslöpet i Nederhögen vecka 3. Meriteringsmöjlighet för Dragprov 60 
endast nordisk stil

•	 Ev. Polarhundsmästerskapen 4-5/2-2012 Meriteringsmöjlighet på dragprov 20+ 
(mer info kommer)

•	 Furudal vecka 6-7 samojedveckan. Alla prov och tester är möjliga, se samojeds 
program för mer datum och information. Maxgräns 8 spann släde – på dragprov 60

•	 Shamdraget 18-19/2- 2012 Meriteringsdistans endast 2x30km. Maxgräns 8 spann 
släde

•	 Ryssjön Open 25-26/2-2012 Meriteringsdistans endast 2x30km. Maxgräns 8 spann 
släde

•	 Po lard i s tans  vecka  10  mer i t e r ingsmöj l i ghe t  fö r  d ragprov  20+ 

Dragprov 10 kommer finnas på flera platser och tider i landet. Mer information i nästa 
nummer av polarhunden samt på rasklubbens för samojeds hemsida. Men troliga 
tillfällen som är så gott som klara är:

•	 Västras meriteringstillfälle i Hälsingland– månadsskiftet dec/januari
•	 Västras Vinterrace i Värmland – 28-29/1-2012

E-butik med 1000-tals 
produkter för din hund

NY REGI  – NYTT UTSEENDE!
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Sphk’s rasklubb för Samojed inbjuder till
Samojedernas vinterträff 9-15 februari 2012

Officiell utställning fredagen den 10 februari
(Endast Samojeder)

Plats: Ore Fritids stugby & Camping i Furudal
Domare: Annica Uppström
Reservdomare: Christina Bjerstedt-Ohlsson

Anmälan: Endast skriftligen på SPHK´s- eller Samojed’s egen blankett som skickas 
till  Helen Werner, Alvägen 3,  736 32  Kungsör. 
Email: helene.wrnr@gmail.com  Med blanketten som bifogad fil. 
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar. Om inte så ring 
070-4120683. Övriga upplysningar även Anneli Jönsson tel. 0730-832216

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2012-01-09. Efteranmälan i mån av plats t.o.m 
2012-01-16 Mot en extra avgift på 100 kr/hund (Obs! detta gäller utställningen). 
Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan. (Gäller 
svenska ägare) Alla anmälningar är bindande.

Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för Samojed postgironr: 23 83 54-5
För utlandsägd hund påminns att kopia på registreringsbeviset ska skickas med 
anmälan.

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  170 kr
Junior-, unghunds-, bruks- & öppenklass 320 kr
Championklass 320 kr
Veteranklass 8-10 år 240 kr
Veteranklass över 10 år Gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetald klass 160kr/hund

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!

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

Gemensam middag blir det på fredagen den 10/2, direkt efter förarmötet.
Anmälan sker till Heléne Larsson på mail: helene@plogens.se senast den 31/1 2012.
Pris 80:-/pers.

STYRELSEN HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL FURUDAL 2012!

OREDRAGET
11-12 februari 2012

Nordiskt Samojedmästerskap i Drag
Ore Fritidsby Furudal

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

För mästerskapsstatus krävs tre startande i varje klass. Vid få startande i en klass 
kan klasser slås ihop. Tävlingen är en tvådagarstävling där segraren utses på sön-
dagen. Linkörning är ej mästerskapsklass. Tävlingen är ett provtagningstillfälle 
för polarhundsprov 2. Under tors, lörd, sönd, månd, finns möjlighet att avlägga 
Dragprov 10. (10 km). Tisdag och onsdag ges det tillfälle att avlägga Dragprov 
60 (2x30 km).

Startavgifter: Nordiskt och slädhundstil 2-dagarstävling 450:-
 Linkörning  2-dag                                     300:-
 Dragprov 10 150:- per dag och hund
 Dragprov 60 420:- 2-dagarstest     

Anmälan: Endast skriftlig anmälan sändes till Linda Almquist Gerstorp Tjärarp 
1,  58599 Linköping  Tel. 013-58373. E-mail: snotrollens@gmail.com

Sista anmälnings- & betaldag: 2012-01-23. Efteranmälan mot en extra avgift 
av 100:- OBS! Även Dragprov 10 & 60 skall anmälas senast 2012-01-23. Fler 
Dragprov 10 på samma hund kan efteranmälas.

Inbetalning sker till SPHK’s rasklubb för Samojed postgironr: 23 83 54-5 (ange 
vad avgiften är för). Tävlingen körs enl. IFFS regler med viktregler för Samojed 
i Nordisk stil. FÖRARLICENS OCH GRÖNT KORT OCH MEDLEMSKAP 
ÄR ETT KRAV FÖR ATT FÅ STARTA. (eller motsvarande utländsk 
organisation för utländsk deltagare) 
Samtliga hundar skall vara chipmärkta.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på reg,bevis ska medtagas till 
dragtävlingen.

Ni som har vandringspriser till dragtävlingen, kom ihåg att ta med dessa
Varmt välkomna till Furudal
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Samojedhundens historia
- Faktan, myterna, legenderna och sägnerna -

”För att komma till källan måste man gå mot strömmen”

Av Camilla Nyström

Fortsättning från nr 1 2011

Samojedfolket var primärt renskötare? 
Under många historiska beskrivningar framhåller många skribenter precis som man 
bör samojedfolkets historia och kultur för att på så sätt dra paralleller till dessa folks 
hundars historia. På vissa ställen kan man läsa att samojedfolket har varit renskötare 
sedan urminnes tider, i flera hundra till tusentals år. Många människor drar tyvärr 
dessa felaktiga slutsatser på vaga studier om polarfolken. Faktum är att dessa folk i 
begynnelsen var vildrensjägare, och vissa grupper jagade vildren så sent som ända in 
på 1800-1900-talet och vissa samojegrupper gick över till renskötsel så sent som 1950 
(alltså nästan 50 år efter det att samojedhunden importerats till västvärlden). Även om 
många folkgrupper ur samojedfolket tidigt började sin övergång från vildrensjakt till 
renskötsel så var det långt ifrån alla grupper som bytte försörjningssätt. Nenetserna 
som idag är den största gruppen bedrev i stor utsträckning renskötsel medan andra 
grupper inom nenetserna försörjde sig på jakt och fiske. Men historien berättar också 
för oss att det inte är nenetserna som ensamma är samojedhundens ursprungliga 
uppfödare, utan många av ursprungshundarna kom kanske från andra folkgrupper 
ur de samojediska och ostjakiska folken. Framförallt verkar det som om majoriteten 
av ursprungshundarna främst kom från de grupper som i större utsträckning hade 
behållit jägarkulturen och använde hunden som jaktkamrat och dragare. Många av 
ursprungshundarna hämtades bland annat från nenetserna, ostjakerna (grannar till 
samojederna) och selkuperna (ostijaksamojederna). 

Ovan. Samojed med sina draghundar!

•	 Arkeologer har funnit rester efter misstänkt tämjda renar för 2.500 år sedan, men 
dessa lämningar som påträffats i nära anslutning till människan kan ha olika 
förklaringar. Antingen är det lämningar efter jagade och fällda vildrenar eller kanske 
efter tämjda lockrenar som användes vid jakten på vildren för att locka till sig de 
vilda bytesdjuren. Tidigt hölls också några enstaka renar för mjölkens skull.

•	 Ända fram till 1700-talet var vildrenen generellt viktigare än tamrenen.
•	 Den verkliga domesticeringen av renen kan ha börjat så tidigt som på 1500-talet 

bland samerna men tros inte ha kommit igång ordentligt bland de sibiriska folken 
förrän någon gång på 1600-talet.

•	 De första tamrenarna hölls i få exemplar. Under denna tid var man förmodligen på 
grund av det låga antalet tamrenar inte beroende av renvallande hundar än. 

•	 Någon gång under 1700-talet då renhållning i stor skala började göra sitt intåg kan 
behovet av renhundar ha börjat komma. 

•	 Vissa av samojedfolkets grupper övergick till renskötsel så sent som på 1950-talet.
•	 Alla folkslag och grupper övergick inte till renskötsel i större utsträckning. Många 

förblev jägare och fiskare. 
•	 Alltså olika folkslag med olika försörjningssätt = olika kulturer och olika hundtyper 

för olika ändamål. 
•	 När polarfararna selekterade hundar för sina expeditioner så letade de efter de 

dugligaste dragdjuren de kunde finna. 
•	 Selekterade polarfararna renhundar eller draghundar? Mest troligt är det nog att 

de selekterade hundar som redan användes som draghundar av urbefolkningen. 
Varför skaffa renhundar när det fanns riktiga draghundar att få?

Medan vissa folkslag gick från jakt och fiske till renskötseln så var det andra grupper 
som aldrig kom att förändra sitt försörjningssätt utan fortsatte att leva på jakt och 
fiske och hålla hundar för jakt och drag, på precis samma sätt som det fanns olika 
försörjningssätt bland tjuktjerna (siberian huskyns ursprungliga uppfödare) där också 
försörjningssätten varierade mellan jakt och fiske samt renskötsel.  Och utifrån detta 
kan man dra följande slutsatser:

- En mängd olika kulturer och försörjningssätt.
- En mängd olika hundtyper för olika användningsområden.
- Renhundarna hölls ofta för sig, avskilt från drag- och jakthundarna. 

Något som här också bör beaktas är att de hundar som kom att utvecklas till renvallare 
så handlade det om en ytterst primitiv form av renvallning. Renarna var fortfarande 
relativt vilda och ett vilt djur går sällan att valla även om man har en så renodlad 
vallhund som en bordercollie, utan vilda djur tenderar att skingra sig snarare än att 
samla sig. Dessutom måste även de djuren som skall vallas också vallas in, lära sig 
och tillåta sig att drivas innan man kan sätta hunden till detta arbete vilket betyder 
att hundens funktion som renvallare troligtvis utvecklades relativt långsamt.
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Samojedhunden är en av de renaste hundraser som finns idag?!

Nästan all litteratur som finns om samojedhunden vill nästan få oss att tro att våra 
hundars stamfäder kommer från en och samma liten sluten population hundar där alla 
var helt enhetliga och rent vita. Men för den som tycker detta låter romantiskt så är 
det inte riktigt så enkelt. Samojedhundens förfäder var absolut ren i den bemärkelsen 
att de var av nordlig, polar/arktisk spetshundsmodell och anpassning. Men man skall 
också komma ihåg att det i Sibirien förekom en mängd olika varianter av polara spetsar. 
Några av ursprungshundarna kom från vitt skilda geografiska områden. Man hämtade 
med andra ord inte ursprungshundarna från en och samma liten sluten population 
utan från olika populationer med kravet att det skulle vara duktiga draghundar för 
expeditionerna. Här bör också nämnas att vissa sibiriska importer gjordes också direkt 
från folken i Sibirien till exempelvis England. Dock verkar det som många av dessa 
sibiriska importer kom från snarlika geografiska områden som expeditionshundarna. 
Ytterligare en aspekt i detta var att alla hundar i begynnelsen inte vara enbart vita utan 
också, svarta, bruna, brokiga, fläckiga, gråa, m.m. Den helt vita färgen renodlades 
framför allt i Engländ, bland annat skriver Kilburn Scott (som tillsammans med sin fru 
grundlade rasen i England) i en artikel på tidigt 1900-tal att man till och med avlivade 
valpar som föddes med fel färg för att på så sätt renodla den vita färgen. 

I nyare tid och används som draghund, samojedfolket använde renar 
som dragdjur helt till för att par hundra år sedan?  

- En av myterna kring samojedhunden som draghund lyder ofta: I nyare tid också 
använd som draghund. Sattes till detta arbete av polarforskarna…..

Detta är ett felaktigt påstående som verkar bli mer och mer vanligt förekommande. Ju 
fler människor som berättar om rasen på detta sätt gör också att desto fler människor 
vilseleds i att tro att detta är en sanning, och då den inom vissa kretsar också är 
vedertagen. Vissa ägare av rasen presenteras kanske denna historiska bild av rasen 
utan att ifrågasätta faktan och sanningshalten i den.  Faktum är som redan nämnts 
att olika folkgrupper inom samojedfolket höll sig med olika typer av hundar för olika 
bruk. Och mest troligt är att majoriteten av ursprungshundarna tillhörde de så kallade 
jakt- och draghundarna och inte renhundarna. Det är heller inte särskilt troligt att 
polarforskarna i första hand skulle ha selekterat renhundar som dragare då det fanns 
bättre dragdjur att få tag i, den typ av hundar som av urbefolkningen fortfarande 
användes som dragare. Många av de hundar som köptes upp av polarforskarna var 
redan inkörda som dragdjur, upptränade av polarfolken själva. Bland annat berättar 
Fritjof Nansen (norsk polarforskare som använde sig av samojediska och ostjakiska 
hundar under sina resor) om de hundar han fick från urbefolkningen i Sibirien om hur 
nästan alla hanhundar var kastrerade då urbefolkningen brukligt spände draglinan 
under magen och bak mellan benen på hundarna, vilket gjorde att det skavde på pungen 
och gav hundarna problem om de inte kastrerades. Hade det inte varit så att dessa 
hundar av urbefolkningen användes som dragare hade aldrig Nansen fått erfara denna 
stora mängd kastrerade hanhundar. Så med andra ord har samojedhunden alltjämt 
genom historien använts som draghund (åtminstone ett antal tusen år tillbaka i tiden). 
Detta är inget sentida påfund utan en historisk arbetsuppgift dessa hundar har haft. 

Nyttjades våra hundars stamhundar som draghundar i Sibirien?

SVAR: JA!

1. Arkeologiska fynd har visat att hundarna har följt människorna från begynnelsen. 
Vilket innebär att hundarna fanns med i bilden i tusentals år innan polarfolken 
tämjde renen och kunde använda den som dragdjur.

2. Ett annat viktigt argument är att man i språkforskningen finner att ordet för rensläde 
egentligen betyder ”Stor hundsläde”.

3. I centrala Sibirien norr om Bajkalsjön för ca. fyra tusen år sedan tror man att några 
av de första slädarna brukades. Gamla klippmålningar visar att det skall ha varit 
samojederna och korjakerna samt andra nomadstammar så som tjuktjerna som 
skall ha tagit detta initiativ. Ryska forskare har dock kunnat påvisa användandet 
av slädhundar i nordvästra Sibirien så långt tillbaka som ca 7.000 år, detta med 
hjälp av arkeologisk forskning där man funnit lämningar efter hundar, selar och 
slädar. Med andra ord är funktionen som drag/slädhund flera tusen år gammal, 
medan funktionen som renvallare endast är någon eller några hundra år gammal. 

4. I språket hos urbefolkningen från norr finns ett dussintals ord som beskriver dessa 
hundars polara kvaliteter och förmåga att verka i snö. Snöförhållandena och 
hundarnas kvaliteter är väldigt viktiga då de är förutsättningarna för möjligheten 
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att använda hundarna som transportmedel, och människorna behövde prata om 
det. (Primitive breeds – Perfect dogs, av: Vladimir Beregovoy och Jill Moore Porter). 

Fritjof Nansen som använde Samojedhundar under sina polarexpeditioner omnämner 
att olika Samojedstammar hade olika hundtyper för olika syften. Han nämner framför 
allt att de mer östligt levande samojedstammarna hade de bästa draghundarna, och att 
det var från dessa stammar han hämtade de hundar som skulle dra honom mot polen. 
Även de övriga polarforskarna hämtade sina hundar från ungefär samma område som 
Nansen. Och det var framförallt polarforskarnas överlevande hundar som ligger till 
grund för dagens samojedhundspopulation. 

Hunden har alltid tidigt i historien varit det primära färdsättet hos samtliga arktiska 
och polara kulturer under vintertiden, så även hos samojedfolken och dess grannfolk. 
Men när tamrenen togs i bruk (någon gång under 1600- 1950-talet) fick man ytterligare 
ett djur som kunde brukas som dragdjur. Renen var billigare för många av de arktiska 
kulturerna att hålla som dragdjur då de åt enkel föda så som renlav på marken, 
medan hunden krävde en köttdiet vilket betyder att jägarna var tvungna att föra hem 
kött både till familjen och till hundarna. Detta är troligtvis en av anledningarna till 
att vissa stammar har kommit att nyttja renen som dragdjur i så stor utsträckning 
som de idag gör. Men traditionen att nyttja hunden som dragdjur levde fortfarande 
kvar även när tamrenen kom som konkurrent för denna uppgift. Renen var avsevärt 
billigare att hålla. Men känslan av ensamhet för renskötaren är allt för stark. Och 
dessutom var hunden oersättlig under jaktturerna då de nyttjades som dragare ut till 
de avlägsna jaktmarkerna för att sedan släppas lösa för att hjälpa till att lokalisera 
och ställa villebrådet och sedan när det var dags att vända hemåt återigen kunna 
spännas framför släden och nyttjas som dragare av det fällda villebrådet tillbaka. Enligt 
Vladimir Beregovoys beskrivningar av ur samojedhundarna från Jamal så nyttjas de 
än idag skiftande på sina håll som jägare, dragare och vallare. 

Så olika folkgrupper ur samojedfolket använde i senare tid både renar och hundar 
för att dra slädar beroende på kultur och försörjningssätt. Bl.a. kom vissa grupper ur 
nenetserna på senare tid att använda sina hundar till att valla renarna, vilket tillåter 
ett färre antal människor att överskåda hundratals eller tusentals djur. I kontrast 
till detta kom andra av samojedfolkets grupper, bl.a. icke-renskötande nenetser och 
enetser, selkuperna (otijak-samojederna), tunguserna, med flera att fortsätta använda 
hundarna mer som dragdjur och till jakt än till vallning, då grupper ur dessa folkslag 
fortsatte att livnära sig på jakt och fiske.  Det är känt att denna grupp (jakt- och 
fiskekulturerna) lät sina renhjordar mer springa fritt, och samlade ihop dem under 
kortare perioder och/eller jagade dem som om de vore vilda djur (The Savvy Samoyed, 
av: Pat Hill Goodrich).

Förutom att hundarna under tusentals år tjänat polarfolken som dragare var det just 
denna egenskap och funktion som gjorde dem intressanta och livsnödvändiga för 

polarforskarna. Att nyttja samojedfolkets hundar som dragare var inte något som 
dessa forskningsresenärer uppfann på egen hand, utan detta var något de lärde av 
samojedfolken som redan nyttjat sina hundar som dragare under tusentals år. 
 
Nedan ytterligare några historiska betydelsefulla beskrivningar angående 
hundtyperna och deras användningsområden

•	 Smithsonian Institut rapporterar 1898 om Die Tungusen av Dr. B. Langkavel, som 
1872 sa: ”De tältlevande samojederna använde bara renar som dragdjur och hade 
hundarna för vallning, men nomadfolken använde hundar som dragdjur och varje 
individ kunde dra 2 – 3,5 pounds.” Olika samojedstammar nyttjade olika djur 
som dragare.

•	 Fritjof Nansen som använde Samojedhundar under sina polarexpeditioner 
omnämner att olika samojedstammar hade olika hundtyper för olika syften. 
Han nämner framför allt att de mer östligt levande samojedstammarna hade de 
bästa draghundarna, och att det var från dessa stammar han hämtade de hundar 
som skulle dra honom mot polen. Även de övriga polarforskarna hämtade 
sina hundar från ungefär samma område som Nansen. Och vi vet att det var 
framförallt polarforskarnas överlevande hundar som ligger till grunden för dagens 
samojedhundspopulation. 

•	 1894 när Nansen planerade sin resa mot nordpolen engagerade han den Ryske 
upptäcktsresaren Baron von Toll (som hade använt dessa hundar under sin resa till 
Arktis) för att anskaffa hundar. Han i sin tur engagerade Alexander Trontheim att 
köpa trettio hundar. Och när han hörde att Trondheim tänkte köpa ostjkahundar 
bad han att hundarna istället skulle köpas från västra Sibirien från de tungusiska 
samojedstammarna vars draghundar var bättre. Många efterföljande polarforskare 
kom att anskaffa sina hundar från samma område.

•	 Både Nansen, Amundsen och flertalet andra polarforskare nämner skillnaderna 
och variationerna på de olika samojedstammarnas hundar. De skillnader som 
polarforskarna såg hos hundarna stämde också överens med skillnaderna hos de 
samojedstammar som ägde dem. Det var två typer av samojedfolk – och var och 
en hade sin egen typ av hund. Nomadsamojederna hade den vita Bjelkiern som 
tjänade som jakt- och draghund för sina ägare. Herdestammarna hade hundar av 
typen renvallare eller älghundstyp. Några var vita, några var svarta och vita, och 
vissa bruna och vita. Böckerna Dogs of All Nations av: Count Henry de Blyandt, 
Vegas färd kring Asiens kust av: Nordenskiöld, Fram över polarhavet av: F. Nansen, 
Nordost passagen av: R. Amundsen, med flera, bekräftar alla denna klassificering 
av nomaderna med sina vita jakt- och draghundar och renherdesstammarna med 
sina mindre renvallartyp av hundar, vilka var antingen vita eller vita med svarta 
eller bruna fläckar och vägde 30-50 pounds. 
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•	 Genom rapporter från forskare och expeditioner som sents till The Smithsonian 
Institution grundades The Peabody och The British Zoological Society. Flertaliga 
beskrivningar har givits om de olika förekommande varianterna  av hundar som 
förekom över de sibiriska områdena.  En av dessa beskrivningar handlar om vita 
slädhundar anspända sida vid sida för att dra pråmar på Jenisejfloden.

•	 En annan tysk polarforskare berättade 1892 om folket i detta område. Han 
förkunnade att det var två typer av folkstammar. Hundfolket som inte hade några 
renar och renfolket som inte hade några hundar. De två olika folken stred konstant 
tack vare att hundarna dödade renarna och sedan dödade renfolket hundarna. Dessa 
hundar var beskrivna som vita och ganska trevliga, men som fruktansvärda jägare. 
Deras hastighet imponerade djupt på expeditionen. (ur boken: The New Samoyed). 

•	 Trots dagens amfibiefordon och snöskotrar kan de sovjetiska nordostregionernas 
infödda befolkning – nenetser, selkuper, ostjaker, naganasaner, tjuktjerna, eskimåer, 
jakuter, korjaker, itelmener och nivcher - inte föreställa sig ett liv utan hundspann 
vintertid. Draghundarna är pålitliga och uthålliga och till skillnad från maskiner 
har de förmågan att finna den säkraste vägen i polarnattens mörker, i snöstorm, 
bland isblock och svag is. (Kynnolg, Ludmilla). Ludmilla skriver också i en artikel på 
1980-talet om att de samojedeiska hundarna var de främsta draghundarna i Sibirien. 

Den tredje och sista delen av Samojedhundens historia kommer i 
nästa nummer av Polarhunden.

Till vänster: Antarctic Buck en av våra främsta ursprungshundar, 
överlevande expeditionshund efter någon av de Antarktiska 
polarexpeditioner med sydpolen som mål. 

Medlemsannonser

Alaskan malamutevalpar väntas vecka 
31.
Moder: Noatak´s Immaqa the American 
Dream (S55604/2008)
HD A, ED 0, ögonlyst utan anmärkning
Godkänd A-test, Gick på VM-spannet 
F400 2011
Cert utst. Kraftfull tik med fantastiskt 
trav. Storm-Kloud´s “Broker” är pappa
Fader: Noatak´s Endurance Balto du 
Kuling (S53569/2005)
HD A, ED 0, ögonlyst utan anmärkning
PolarCh, Gick bl a på VM-spannet F 
400 + diverse deltagande på vinnande 
långdistansspann (B)
Ck, Kraftfull arbetssam hane med bra 
trav.
Parningen förvändas ge kraftfulla, 
energiska malamuter med dragvilja och 
mkt bra rörelser i enlighet med rasstan-
darden.
För mer information kontakta Christer 
och Kristin / Kennel Noatak
Tel 0280-83116, mobil 070 3283056, 
070 60520805
Mail: esseth-afseer@telia.com

Kennel Night Trail väntar valpar vecka 
39 efter S61843/2007 Night Trail Full 
Moon Temptations - ”TAIGA” och 
S59259/2006 Night Trail Magical Mys-
tery Voyage - ”BONSTER”.
Båda föräldrar har HD:A, ED:0 och 
ögon UA.
Taiga:  SE UCH och POLARHUNDS-
PROV 1 (2x3mil) och POLARHUNDS-
TEST D (minst 10 mil).

ALASKAN MALAMUTE Bonster:  SE (POLAR)CH och CERT på 
utställning.
Båda hundar har en bevisat bra arbets-
vilja, bra temperament och en social 
kompetens som gör dom enkla att ha 
både blant människor och andra hun-
dar. För mer information vänligen ta 
kontakt till: Kennel Night Trail, Karina 
Andreasen & Rasmus Helbo
Telefon: 0647-10460 eller 073-063 
8099 alternativt på Epost: nighttrail@
nighttrail.com

SIBERIAN HUSKY

Kennel Peulla förväntar två valpkullar 
med mycket hög andel Seppala anor.
98.64% efter parningen 2011-08-19
e. Zogoskin Lingo-S FIN42860/01
u. Deercreeks Jersey SE55111/2010 
(AKCWS19211607)
94.41% efter parningen 2011-08-21
e. Zogoskin Lingo-S FIN42860/01
u. Helinkaja’s Lumikki S14089/2008
Kontakta: Eduardo Alaye 
Tel 070-456 87 00 
E-post: eduardo@seppalas.net
http://seppalas.net (Planned)

Planerad valpkull.
Beräknad till v.42.
e.Snowstreams Tradus Iliacus
u.Moon Glow’s Luna
Båda är väl meriterade inom drag och 
utställning.
För mer info kontakta Moon Glow’s 
Kennel i Västerås,
Manuela Andersson mob.070-730 16 
55 eller maila manuela@multisol.se

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

Planerade parningar hösten 2011
Efter två av mina tikar: Båda meriterade 
inom utställning och dragprov i Sverige, 
Norge, Finland.
Båda ögon: ua/ok, HD: A/A och ED:0

NO UCH, CIB Bedarra M´m M´m Good
NO UCH Takoda Delilah

För vidare uppdateringar och upplys-
ningar, gå in på min hemsida:
www.kennel-lapicum.webs.com
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Medlemsannonser

SAMOJED

Kennel Team Bessa
Samojedvalpar väntas ca. 12 Sept. 2011. 
Valparna är efter Svartisens Magne (reg.nr. 
S42376/2006, HD:B, ögon: UA) och Biel-
kersmils Bessa of Kartman (S43800/2008, 
HD: B, ögon: UA). Båda hundarna har 2 
Cert vardera. Mani har flera dragmeriter 
och Bessas föräldrar och syskon har även 
de spännande dragmeriter inom kort-, 
medel- och långdistans, t ex Guld Nordisk 
stil Polardistans 300, Femunden 400 som 
första deltagande samojedspann, samt 
långexpedition genom hela Sveriges fjäll-
kedja. Båda hundarna är glada och sociala 
och är mycket trevliga att ha att göra med, 
både hemma och ute på äventyr. 
Mia Ågren, Tel: 0151-701 21
wobbeke@gmail.com, www.teambessa.se. 

 

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

ÖVRIGT

Rotter Speed Sled 
Vi säljer nu en av våra tävlingsslädar.
Nypris idag ca SEK 17000. 
Extra medar med racingbelag. Nypris 
idag ca SEK 1500.
Transportsäck. Nypris idag ca SEK 
1000.

Vi säljer allt detta för SEK 12800:- 
Eventuellt kan vi även ordna med trans-
port beroende på var du bor.
 
KENNEL FENRISULVEN
0280 20546
070 6220546 Peter
070 6474959 Lotta
info@fenrisulv.se

Hundsläde och träningsvagn
Ny Oinakka Miniturist (använd bara 1 
gång) transportsläde för 1-2 personer 
perfekt som träningssläde
10500,- inc. mom

Oinakka Tobogan hundsläde
2m lastplan, nytt kapell, förhojd,
5500,- inc moms

Dyck Cart Touri träningsvagn med 2 
sittplatser, 1 år gammal
37500,- inc moms 
 
ExperienceJokkmokk//Volker Husmann
Mobil: +46(0)70-6346957
E-post: info@experiencejokkmokk.se
http://www.experiencejokkmokk.se

Kennelhjälp/ praktikant sökes för vin-
tersäsongen 2011-12 (hel eller delvis). 
Behjälplig med kenneln och övriga djur 
på gården - boende finnes. 
För mer information kontakta Christer 
eller Kristin / kennel Noatak. 
0280-83116, 070-3283056
mail: esseth-afseer@telia.com

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

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

Heidiburgh´s kennel
Racing Siberian husky

www.kalippoq.com
petta@kalippoq.com
076-136 22 66
Pertti Lehtiranta och Mia Karacs
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se
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Matty McNair/www.northwinds-arctic.com

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