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Är hunden laddad?

Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

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

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs, Heavägen 47, 790 90 Särna
E-POST: polarhunden@gmail.com Tel: 0253-12 10 11
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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.
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Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.)
Foto: Nina Plesner

Uthållighet

Förnyad energi

Effektiv återhämtning

ENERGY 4300 och ENERGY
4800 hjälper dig i arbetet med
att höja hundens uthållighet
och dess generella prestationsförmåga. Kostenär rik på högkoncentrerad och omedelbar
energi för att undvika utmattning
och matsmältningsbelastning.
Fodret innehåller utvalda proteinråvaror med mycket högt biologiskt värde med en smältbarhet
på 95%, samt högt innehåll av
fettsyror för effektivt energiutnyttjande.
Ge 1/3 på morgonen minst 2 tim.
före arbetet och 2/3 inom 2 tim.
efter avslutat arbete.

RECOVERY ökar tillgängligheten och effektiviteten i den
näringsmässiga återhämningen.
Genom sin unika sammansättning hjälper Recovery till att bibehålla en optimal muskelmassa
och ger kroppen förnyad energi
efter hårt arbete.
Recovery ges som mellanmål
under dagen och efter avslutat
arbetspass.

REHYDRATION säkerställer hundens elektrolytbalans. Redan vid
3% vätskeförlust försämras prestationsförmågan. Det är viktigt att
träna hunden att dricka under och
efter hårt arbete.
Tack vare Rehydration minskas
risken för elektrolyt- och vätskeunderskott.

Recovery och Rehydration finns endast hos veterinär!

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

Baksida och
insidor av omslag i färg
1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

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

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

UTGIVNINGSDAGAR 2011:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 23 mars
Manusstopp 25 maj
Manusstopp 24 aug.
Manusstopp 9 nov.

Utkommer v. 18
Utkommer v. 27
Utkommer v. 40
Utkommer v. 51

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

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.
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Barusi och Yepa leder hela gänget
hem efter en morgon träningstur.
[Foto: Margareta Kohrtz]

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer

Årets första nummer

Ordförande:

Per Agefeldt
Högfors Gustavsberg 327
691 92 Granbergsdal

per.agefeldt@mailbox.tele2.se
Tel: 0586-122 90
Mobil: 070-592 36 13

Sekreterare:

Agneta Nilsson Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö

sekreterare@sphk.se

Gunilla Mellgren
Torps-Viken 256
840 12 Fränsta

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

och jag vill igen tacka alla som har skickat
in material till detta nummer. Jag måste dock
säga att det brukar komma in mer material till
det första numret än vad det gjorde i år men
det kasnke är ett bevis på att folk faktiskt har
annat för sig än att sitta och skriva? Köra sina
hundar och njuta av årets bästa tid kanske?

Kassör:

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

Elisabeth Lönnberg
Caroline Hoffman Jönsson
Lena Lindberg
Kenth Hjelm
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

Tel: 0501-199 54

Tel: 0911-100 91 / 070-587 32 66
Tel: 0671-201 19
Tel: 0243-198 52
Tel: 0152-183 85
Tel: 0709-37 15 91
Tel: 0301-212 23
Tel: 0522-66 32 12

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

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

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

En hel del förändringar för Polarhunden finns
i mina tankar och jag tar tacksamt emot alla
tips och idéer ni själva har. Skicka det i så fall
till polarhunden@gmail.com.
Efter varje nummer får jag flera samtal och
mail där ni av någon anledning inte har fått
eran tidning. Tänk på att JAG inte har extra
tidningar utan det är vår medlemsansvariga
Freddie Åkerlind som ni ska kontakta. Det
är också till Freddie (eller SKK) ni ska vända
er om ni flyttar. Jag kan inte hjälpa er med att
få tidningen till den nya adressen.
Hoppas nu att alla får en fortsatt trevlig säsong. GLÖM INTE KAMERAN!
// Mia

Tävlingsekreterare:

Omslagsfoto:
På väg från Nallo mot Sälka i Kebnekaisefjällen. [Foto: Jokkmokkguiderna]
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LEDAR
SKALLET
Dåligt i söder – bra i norr
Ja, det är väl så det ser ut. I södra Sverige har inte den här vintern varit mycket att
hänga i granen medan den i norr har varit klart godkänd. Vinter är ju faktiskt själva
huvudförutsättningen för det som vi håller på med. Det är bara att hoppas att ni har
kunnat träna era hundar på ett bra sätt som ger såväl hundarna som er själva förutsättningar att lyckas bra på tävlingar och meriteringstillfällen.
Meriteringar
Nu är det de nya meriteringsreglerna som gäller. Det har varit en lång och mödosam
process som har väckt oerhört mycket känslor. Ni ska veta att det inte har varit lätt att
jämka samman alla olika uppfattningar. För mig, och för oss alla i styrelsen, känns det
viktigt att vi verkligen ger det här regelverket en chans. Det är faktiskt de här reglerna
som vi ska leva med t.o.m. 2016. Det regelverk som vi tillsammans har beslutat om ger
oss förutsättningar att även fortsättningsvis slå vakt om den arbetande polarhunden,
och det är väl precis det som vi vill.
Den arbetande polarhunden
Missa inte avels- och uppfödarkonferensen 10-12 augusti i Norrköping. Det kommer att bli några sällsynt välmatade dagar med högt kvalificerade nationella och
internationella föredragshållare. Som exempel vill jag nämna Ingvild Espelien norsk
samojeduppfödare och genetiker, Blake Freking som körde det snabbaste SH-spannet
på Iditarod 2010 berättar om krav på hundar vid avel och företrädare för Siriuspatrullen som är den danska militärens hundenhet på Grönland, samt mycket, mycket
mer. Antalet platser är begränsat och priset är kraftigt subventionerat. Missa inte den
här möjligheten, anmäl dig nu!
Årsmöte 2012
Som framgår av kallelse på annan plats i det här numret av Polarhunden kommer
SPHK’s årsmöte att äga rum den 12 maj i samband med Nedre Norra distriktets utställning i Bjurholm. Årsmötet är vårt absolut viktigaste möte under året. Därför hoppas
jag att alla som har möjlighet kommer att vara på plats. Det är på årsmötet som vi
fattar de stora övergripande besluten som styr vår verksamhet och vi väljer också den
styrelse som ska företräda alla medlemmar i SPHK. Vill du vara med och bestämma,
ja då måste du vara i Bjurholm den 21 maj. Välkomna till årsmötet!
Ha det!
Per Agefeldt, ordf.
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Josefin Ökvist/Boden, Fredrik Lindén/Luleå, Rickard Wennberg/Kalix, Torgny
Näslund/Luleå
Nedre Norra
Sanna Krylén/Föllinge, Elin Eliasson Krylén/Föllinge, Mathias Berndt/Lit, Kristin
Forsberg/Ljustorp, Clas Lindqvist/Brunflo, Ante West/Strömsund, Johan Olsson/Lit
GävleDala
Kirill Semyonov/Bergby, Ann Tigerstrand/Edsbyn, Annika Lönnström/Ludvika
Mälardalen
Peter Johansson/Oxelösund, Lena Videll Larsson/Runhällen, Paul Surdu/Stockholm,
Mattias Larsson/Gnesta, Josefin Waldau/Björnlunda, Sara Landberg/Gimo, William
Nordgren/Åkers Styckebruk, Andreas Ling/Värmdö, Percy Ranemo/Stockholm
Västra
Amanda Ljungkvist/Göteborg, Linnea Andersson/Brålanda, Anna Theorin/Lerum,
Lenita Remneman/Hålanda, Marita Johnsson/Viskafors
Södra
Cecilia Almén/Harlösa, Martina Petersson/Malmö, Marcus Breime/Halmstad,
Ann-Sofi Olsson/Fjälkinge, Eva Sandrén Larsson/Kullavik, Patricia Pålsson/Kvibille,
Morgan Karlsson/Kisa, Dilia Cantillo Valencia/Norrköping, Catrine Lönn/Alvesta
Utland
Heidi Wittpooth/Finland, Paula Juopperi/Finland, Pekka Mertala/Finland

Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här: Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre
10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlem i SPHK och vilken ras du har.
SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre fel. SKK skickar dig ett
inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt.
Din distrikstillhörighet styrs av ditt postnummer men om du av någon anledning vill
byta distrikt, så är du välkommen att kontakta undertecknad.
Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK,
men det går också bra att kontakta mig.
På förekommen anledning vill jag meddela att om ni inte har fått Polarhunden, så kan
ni vända er till mig. Jag har oftast några överex. som jag kan hjälpa till med.
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 1/2012
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Aktivitetskalender 2012
Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, förutsättningen för det är att distrikt och rasklubbar skickar in sina kommande arrangemang till mig!
Epost: ninni_hjortvall@hotmail.com
Hälsningar Ninni Hjortvall
2-4/3
5-9/3
7-11/3
17-24/3
24-27/3
24-25/3
29-31/3
April
13-15/4
28/4
12/5
17/5
10-12/8
25/8
8/9
15-16/9
16/9
6/10
21/10
4/11

Öppna SM, Kiruna, Släde
Polardistans, Särna, SPHK Västra
Öppna SM, Kiruna, Nordisk stil
Fjälläventyret 2012, SPHK Mälardalen
Amundsen race, Östersund, SM långdistans, släde
Polarhundmästerskapet och Nedre Norras KM, Strömsund, Nedre Norra
Beaver Trap Trail, Nedre Norra
Skånedraget, SPHK Södra
Grönlandshundsträff, Jonsgård Norge, Rasklubben för Grönlandshund
Utställning Vaggeryd, SPHK Södra
Utställning Bjurholm, SPHK Nedre Norra
Utställning Ånnaboda, Örebro, SPHK Mälardalen
Avelskonferens, SPHK OBS! Ändrat datum!
Utställning Sollefteå, SPHK Nedre Norra
Utställning Tånga Hed, SPHK Västra
Utställning Idre, Rasklubben för Siberian Husky
Utställning Visseltofta, Rasklubben för Samojed
Utställning, Herrefallet, Arboga, SPHK Mälardalen
Utställning Bollnäs, SPHK Gävle Dala
Utställning Vaggeryd, Rasklubben för Alaskan malamute
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Vildmannens DRAG

Övre Tåsjödalens Utpost
Skansnäset 260
830 81 Norråker
070-549 72 69 Lena
070-398 25 10 Rickard

www.vildmannensdrag.com el
www.ot-utpost.se/Vildmannens
info@ot-utpost.se

6

Polarhunden 1/2012

Valberedningen informerar! Medlemmar se hit!
Nu är det dags att inför årsmötet den 12 maj i Bjurholm nominera ledamöter
till SPHk’s styrelse. Kom med förslag på vem du tycker ska representera dina
åsikter i SPHK.
Här kommer en sammanställning över styrelsen och revisorer, och när deras
mandatperiod går ut:
Ordförande:
Per Agefeldt

mandat utgår 2012

Ordinarie ledamöter:
Gunilla Mellgren
Agneta Nilsson Hörnlund
Ulf Jönsson
Ninni Hjortvall
Freddie Åkerlind

mandat går ut 2012
mandat går ut 2012
mandat går ut 2012
mandat går ut 2013
mandat går ut 2013

Suppleanter:
Per Skye (1)
Fredrik Petri (2)
Håkan Nisula (3)

mandat går ut 2012
mandat går ut 2013
mandat går ut 2012

Revisorer:
Frank Ouchterlony
Erik Sundin

mandat går ut 2012
mandat går ut 2012

Revisorssuppleanter:
Helen Waerner
Lennart Andersson

mandat går ut 2012
mandat går ut 2012

Mandatperioden för ordförande är 1 år liksom för revisorer och revisorssuppleanter. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på 2 år.
Valberedningen för SPHK önskar få förslag på: Ordförande, Ordinarie ledamöter, Suppleanter, Revisorer och Revisorssuppleanter.
Alla väl genomtänkta förslag kan ni skicka till sammankallande i valberedningen.
Jennie Kraft Hult (alaskan malamute) e-mail: tama.icequeen@gmail.com

Tillverkning/försäljning av
draghundsutrustning & tillbehör

Övriga i Valberedningen är:
Ulla Lindroth Andersson (grönlandshund) e-mail: kaptenu@telia.com
Marlene Karlsson (siberian-husky) e-mail: xamarlenax@hotmail.com
Margareta Kohrtz (samojed) e-mail: villaborg.samojed@telia.com

Polarhunden 1/2012
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Processen fram till våra nya meriteringsregler
Från årsskiftet 2011/2012 gäller nya regler för meritering av våra fyra polara raser.
Regelpaketet har fastställts av SKK och gäller till och med 2016. Den största förändringen är att det krävs en provmerit för att kunna erhålla certifikat på utställning.
En annan förändring är att det går att meritera samojed på barmark. Hela det nya
regelpaketet för meritering finns på SPHKs hemsida. Processen med regelrevideringen
påbörjades redan 2007. SPHK centralt och rasklubbarna har under hösten 2011 fått
många frågor om hur arbetet med regelrevideringen genomförts. Därför beslöt SPHK
styrelse vid sitt möte i november 2011 att göra en översiktlig beskrivning av processen
och presentera den för sina medlemmar.
Vårt regelpaket
SPHK’s meriteringsregler styr vilka krav som ska gälla för att hundar av våra fyra
polara raser ska få delta i bruksklass på utställning, erhålla certifikat och rasspecifika
titlar. De regler som trädde i kraft vid årsskiftet har granskas och fastställts av SKK
och gäller till årsskiftet 2016/2017. Regelpaketet styr kraven för att:
•
•
•
•
•

delta i bruksklass på utställning,
erhålla certifikat på utställning,
erhålla Svenskt utställningschampionat, SE UCh.
erhålla Svenskt polarhundchampionat SE (polar)Ch.
erhålla PDP-titel (enbart samojedhund).

SPHK med rasklubbar har inför låsningsperioden 2012 – 2016 gjort en mycket genomgripande översyn av regelverket. Reglerna som gällde till och med 2011 var mycket
spretiga. SKK hade fört fram önskemål till SPHK om ett mer överskådligt och homogent regelverk. Även de som meriterar sina hundar, arrangörer och administratörer
hade åtskilliga gånger påtalat sitt behov av ett mer lättöverskådligt regelverk. Från
bland annat SPHK centralt fanns också ett önskemål om en återgång till att göra det
möjligt att meritera B-hundar av olika raser samtidigt.
Arbetet började redan 2007
Startskottet för översynen var en motion till årsmötet i Östersund i maj 2007. Årsmötet
uppdrog till SPHKs styrelse att arbeta för att utställningsreglerna för alla våra fyra
raser ändras så att certifikat utdelas i bruksklass och tilldelas samtliga CK vinnande
hundar i klassen. Frågan skulle ut på remiss till SPHKs rasklubbar innan beslut.
En arbetsgrupp med representanter från alla fyra rasklubbarna tillsattes hösten 2007
för att utveckla förslaget i motionen. Gruppens uppdrag utvidgades till att påbörja en
översyn av hela regelpaketet för meritering. Resultatet av gruppens arbete redovisades
vid SPHKs årsmöte i Västerås 2008.
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Arbetsgruppens förslag bearbetades därefter av SPHK’s arbetsutskott förstärkt med
ordförande i arbetsgruppen. Ett förslag med principer för nya meriteringsregler överlämnades i juni 2008 till rasklubbarna samt till SKK för synpunkter. Rasklubbarna
skulle yttra sig över remissen senast i mars 2009. Förslaget publicerades i sin helhet i
Polarhunden nr 3/2008 och lades samtidigt ut på SPHK’s hemsida.
Rasklubbarnas arbete under 2008 och 2009
Rasklubben för alaskan malamute lade ut förslaget på sin hemsida. På hemsidan
fanns även ett diskussionsforum där medlemmar kunnat lämna sina åsikter och ställa
frågor. Förslaget diskuterades på flera medlemsmöten under hösten 2008. Styrelsen
utarbetade vid årsskiftet 2008/2009 ett förslag till svar och lade ut det på rasklubbens
hemsida. Slutligt beslut om innehållet i svaret till SPHK centralt togs vid rasklubbens
årsmöte i februari 2009.
Även rasklubben för grönlandshund lade ut förslaget på sin hemsida och kompletterade
med att öppna ett diskussionsforum där. Rasklubbens styrelse utarbetade ett förslag till
principer för meritering som lades ut på hemsidan. Styrelsens förslag diskuterades vid
årsmötet i januari 2009. Årsmötet beslöt om ett antal ändringar av förslaget. Årsmötet
uppdrog till styrelsen att utforma remissvaret till SPHK centralt.
Rasklubben för samojed hade under hösten 2008 flera medlemsmöten runt om i landet.
Utifrån minnesanteckningar från dessa möten gjorde styrelsen ett förslag till yttrande,
som lades ut på rasklubbens hemsida vid årsskiftet. Även minnesanteckningarna från
medlemsmötena lades ut på hemsidan. Av styrelsen utarbetat förslag kompletterades
med en synpunkt vid årsmötet 2009 och fastställdes därefter.
Vid årsmötet i rasklubben för siberian husky i februari 2008 gavs information om
att en översyn av regelverket hade påbörjats och att information skulle publiceras på
SPHK’s hemsida. Styrelsen efterlyste synpunkter från medlemmarna. Vid rasklubbens
årsmöte i februari 2009 behandlades styrelsens förslag till yttrande. Mötet godkände
enhälligt styrelsens förslag.
Behandling av remissvaren under 2009
Remissvaren från rasklubbarna sammanställdes under våren 2009 och överlämnads
till SPHK’s styrelse för behandling. SPHK’s styrelse beslöt i maj 2009 att fastställa
principer för de delar i regelverket som styrelsen bedömde att rasklubbarna var överens
om eller kunde acceptera.
Styrelsen konstaterade att tre av fyra rasklubbar var positiva till förslaget om att dela
ut cert i bruksklass och en rasklubb var däremot. Vid kontakt med SKK fick styrelsen
besked om att vi var tvungna att ha samma regelverk för alla fyra raserna. Parallellt
med vår översyn av meriteringsreglerna pågick en process hos de nordiska kennelorganisationerna för att enas om och införa gemensamma nordiska utställningsregler.
Polarhunden 1/2012
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Mot den bakgrunden valde SPHK’s styrelse att inte fatta något beslut om huruvida
certifikat skulle delas ut i bruksklass eller inte.

Ett slutligt av SKK fastställt regelverk för låsningsperioden 2012 – 2016 skickades ut
till rasklubbarana och lades ut på SPHKs hemsida i oktober 2011.

Vid styrelsemötet i maj 2009 lämnades även ett antal andra frågor öppna för fortsatt
diskussion med och mellan rasklubbarna. Styrelsens ambition var att så långt det var
möjligt, utan att ge avkall på helheten, tillgodose rasklubbarnas önskemål.

Slutord

Styrelsen informerade föreningens medlemmar om arbetet med de nya meriteringsreglerna på årsmötet i Bjursås 2009.
Under sommaren och hösten 2009 hade representanter för SPHK ett antal överläggningar med rasklubbarna.
SPHK styrelse fastställde enhälligt resterande principer i regelverket vid sitt sammanträde i november 2009. Dock lämnades frågan om hur cert ska utdelas öppen i
avvaktan på att SKK skulle slutföra arbetet med de nya nordiska utställningsreglerna.
Två mindre frågor som enbart berörde alaskan malamute lämnades också öppna.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som har varit med och arbetat med
vårt nya regelpaket. Många har lagt ner en stor arbetsinsats och har i vissa fall fått ta
emot en hel del oförskylld kritik.
Jag har varit medlem i SPHK sedan 1984. Min åsikt är att arbetet med den här regelöversynen har varit den mest demokratiska process som har ägt rum inom SPHK
under de senaste 25 åren. Alla klubbens medlemmar har under lång tid erbjudits flera
möjligheter att komma med sina åsikter.
Resultatet är naturligtvis en kompromiss, vilket innebär att alla inte kan vara nöjda
med alla detaljer i regelpaketet. Men nu är det bara att gilla läget, sela in hundarna
och fram till 2016 meritera enligt de nya reglerna. Mot slutet av låsningsperioden är
det dags för en utvärdering och en ny översyn.

Ordföranden informerade på årsmötet i Vaggeryd 2010 om det som då var känt om
de nya nordiska utställningsbestämmelserna och hur de påverkar motionen från 2007
om cert i bruksklass.

SPHKs styrelses arbetsutskott i januari 2012

Utformning av formellt regelverk 2010 och 2011

genom
Gunilla Mellgren
Projektledare för regelöversynen inom SPHK

Under våren och sommaren 2010 utarbetade SPHK’s arbetsutskott ett förslag till
formellt regelverk baserat på de principer som styrelsen tidigare hade fastställt. Regelverket granskades av de fyra rasklubbarna. Några av rasklubbarna inkom med förslag
på redaktionella ändringar, som fördes in. Förslaget till formellt regelverk fastställdes
av styrelsen vid arbetshelgen i augusti 2010, publicerades på SPHK’s hemsida och
skickades därefter in till SKK för granskning och fastställelse. I SPHK’s beslut deltog
företrädare för alla fyra rasklubbarna.
SKK’s nya gemensamma nordiska utställningsregler blev klara under hösten 2010 och
infördes från och med 2011. Då hade möjligheten att dela ut certifikat i bruksklass
enligt motionen på årsmötet 2007 försvunnit. Däremot infördes möjligheten att, för
arbetande raser, införa krav på provmerit för att få certifikat. SPHK ansökte därför
i december 2010, enligt uppdraget från årsmötet 2007, om att ”Certifikat från och
med 2012 skulle tilldelas bästa bruksmeriterade CK-hund i Bästa hanhunds- respektive
Bästa tikklass som uppfyller kraven på provmerit”.
Under 2011 pågick en dialog med Prov- och tävlingskommittén inom SKK, som behandlade vårt regelpaket för meritering vid tre sammanträden (PtK 1/2011, 2/2011
och 3/2011). Med anledning av diskussionerna med SKK har ett antal ändringar gjorts
i ursprungligt förslag.
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Kallelse till SPHKs årsmöte
Lördagen den 12 maj 2012, kl 16.00 i Bjurholm
(i samband med Nedre Norras utställning).
Motioner ska vara SPHK’s sekreterare:
Agneta Nilsson Hörnlund, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö
(e-post: sekreterare@sphk.se) tillhanda
senast 5 veckor före årsmötet d.v.s. senast den 7 april.

Polarhunden 1/2012
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Välkommen till
”Den arbetande polarhunden”
SPHK´s avels- och uppfödarkonferens 10-12 augusti 2012
Marieborgs kursgård, Norrköping
Svenska Polarhundklubben med rasklubbar har det stora nöjet att inbjuda sina
medlemmar till en avels- och uppfödarkonferens med kvalificerade internationella
föredragshållare och ett intressant innehåll.

Föreläsare och ämnen

Fredag kväll startar vi med en föreläsning av Siriuspatrullen, den danska militärens
hundenhet och som ansvarar för övervakningen av stora delar av Grönland.
Lördagen fortsätter med fler föreläsare, bland annat:
• Ingvild Espelien, Vinterskogens kennel i Norge. Samojeduppfödare och genetiker.
• Marit Holm, norsk veterinär som har arbetat i fem år för Siriuspatrullen. Hon
kommer att prata främst om anatomi.
• Blake Freking, USA, körde det snabbaste siberian husky-spannet på Iditarod år
2010. Krav på hundar vid avel, anatomi och funktion.
• RAS-handledare från SKK
Det kommer även att föreläsas om grundläggande genetik, HD-index, ärftlighet och
hälsa.
Söndagen fortsätter med:
• Sally Lech, England. Hon har haft siberian husky sedan 1970-talet. Erfarenhet från
sprint och barmarkskörning samt som domare. Skrivit kompendium om hundars
mentalitet.
Korta informationer från SPHK´s fyra rasklubbar
En avslutande diskussion med ytterligare möjlighet att ställa frågor till alla föreläsare.

Språk

Språken under konferensen kommer att variera mellan svenska, norska och engelska.

Avgift

Deltagaravgift inklusive måltider (lunch båda dagarna, buffé med alkoholfri dryck
lördag kväll, för- och eftermiddagskaffe): 750 kr/person
Deltagaravgift inklusive måltider och logi (måltider enligt ovan, frukost lördag och
söndag, boende i dubbelrum under två nätter exklusive lakan och handduk): 1 250
kr/person. Hyra av lakan och handduk kostar 100 kr/person
Tillägg efter anmälningstidens utgång: 250 kr/person

Tidpunkt för anmälan och betalning

Till den 1 maj 2012 är 20 platser reserverade för medlemmar i respektive rasklubb
inom SPHK.
Anmälning och betalning ska vara SPHK tillhanda senast den 15 juni 2012.
I mån av plats är det möjligt att anmäla sig senare. Tilläggsavgift debiteras.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs via e-post till sphkkonferens@hotmail.se. Uppge följande uppgifter i
din anmälan:
• Namn
• Medlemsnummer i SPHK och vilken rasklubb du är medlem i
• E-postadress
• Telefonnummer
• Bostadsort
• Om du anmäler dig med eller utan logi samt om du önskar hyra lakan och handduk
• Eventuella önskemål om specialkost

Marieborgs kursgård, Norrköping www.marieborg.net

All bokning av logi sker via SPHK, ingen bokning av logi ska ske direkt till kursgården. Antalet logiplatser är begränsat. Anmälan är bindande. Ingen återbetalning av
deltagaravgiften sker. Bekräftelse, program och deltagarlista skickas ut till anmälda
deltagare under juli månad per e-post.

Tidsprogram

Betalning

Plats

Fredag 10 augusti kl 19.00 – 21.30
Lördag 11 augusti kl 08.30 – 18.00, gemensam buffé kl 19.00
Söndag 12 augusti kl 08.30 – 13.30

Betalning görs på SPHKs plusgiro 39 72 45-2. Ange namn och medlemsnummer på
din betalning.

Deltagare

Information

Konferensen är öppen endast för medlemmar i SPHK. Antalet deltagare i konferensen
är begränsat.
Man behöver inte vara uppfödare för att ha glädje av konferensen.
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Betalning från utlandet: IBAN: SE32 9500 0099 6042 0397 2452, BIC: NDEAESS
Vi reserverar oss för att ändringar av föredragshållare och program kan ske.
Frågor kan skickas per e-post till sphkkonferens@hotmail.se.

Välkomna!
Polarhunden 1/2012
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Ungdomsansvariga Centralt
Kariitta Ryttinger
070/747 62 55
kariitta@kennel-sham.se

Jörgen Pålsson och Anette Eriksson på ungdomslägret 2012.

Ungdomsansvariga ute i distrikten
Över Norra
Elisabeth Lönnberg
070-587 32 66
eles@telia.com

Ungdomssidan

Skidgruppen hoppar upp i luften.

Nedre Norra
Anette Eriksson
0730-56 57 84
Carin Thornberg
072-224 75 00
sphknnuv@gmail.com

Gävle Dala
Joakim Sjöblom
073-821 80 33
sjoblom_joakim@hotmail.com

Mälardalen
Gabriella Norgren
073-723 81 65
gabriella@nelladesigne.com

Västra
Therese Hemberg
0709-643 140
therese_hemberg@hotmail.com

Södra
Jörgen Pålsson
0709 - 41 99 70
jorgen.palsson.se@gmail.com

Mitt namn är Kariitta Ryttinger och bor tillsammans
med min man Anders och vår dotter Chris, fyra mil
nordöst om Uppsala på en liten gård. Från och med
årsskiftet tog jag över SPHKs ungdomsledarroll efter
Caroline Hoffman Jönsson.
Det ska bli enormt roligt och intressant att få sätta
mig in i detta nya uppdrag. Ni som var med oss på
Rixlägret i januari har redan träffat mig och ni andra
ser jag fram emot att träffa när tillfälle ges.
Ni är alltid välkomna att höra utav er om ni har
några frågor eller funderingar. I nästa nummer av
Polarhunden så kommer jag att berätta lite mer om
mig och vad jag har gjort tidigare och lite om mina
tankar och funderingar om framtiden.
Vi tackar dig Caroline för det jobb du har utfört
under de åren som varit och önskar dig lycka till
framöver.
Ha det bra så länge!
Kariitta
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Vinterriksläger

– Historiens första, 2012 Tåsjöberget
[Text: Caroline H. Jonsson]
[Foton: Dante Dahlgren, Ulf Nilsson och C. H. Jönsson]
Tåsjöberget visar sig från sin värsta sida dagarna innan det första vinterrikslägret någonsin skulle ta sin början, den 3 januari 2012.ljung och
mossa denna tid på året, i början på september.
Snön yrde värre än någonsin och stormen var ett faktum. Kjell Persson hade
tillsammans med sina arbetskamrater
skött spårdragningen så ett par dagar
innan lägret hade vi kanonspår. Sedan
bryter stormen lös i alla vrår och vinklar
som detta berg har, liggandes 635 meter
över havet, Ångermanlands högsta punkt.
Micke Oja anländer dagen innan som
kört de fem förväntansfulla tjejerna från
Kiruna slädhundklubb. Sara Bergendal
och Victoria Stridsman hade peppat sina
klubbkamrater att komma med. Micke
ringde nerifrån byn och var bekymrad

över att han inte skulle ta sig upp med
den hyrda bussen med släp. Bosse Jönsson ryckte in och hämtade ekipaget för
att ta dem upp på toppen där det snöade
och blåste som aldrig förr. Detta bekom
inte kirunaborna det minsta, så efter tolv
timmars resa tog de snabbt och vant hand
om sina hundar innan de fann sin säng i
stugan. De kunde konstatera att snö inte
var någon bristvara innan de somnade.
På tisdag eftermiddag hade ett 40-tal
ungdomar från hela landet letat sig upp
till toppen av Tåsjöberget. Kirunagänget
Polarhunden 1/2012
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efter de bitvis branta backarna. Hemma
hos dem fanns det knappt något av den
vita varan utan där regnade det istället.
De kände en stor tillfredsställelse när
de anlänt till de norra breddgraderna.

Slädhundkörning, Dante Dahlgren.

Max Hammarberg kommer uppspringande med
sina två Malamuter fjärde dagen, bästa vädret
på hela lägret!

Tåsjöberget 2012.

hade åkt långt men däremot inte längst.
Det hade Denise, Patricia och Tindra
Pålsson tillsammans med Marcus Breime,
ända från Halmstad, SPHK Södra. Jörgen och Maria Pålsson som hade hand
om ratten för hela gänget hade lagt på
sina snökedjor för att nå upp till toppen
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På tisdagen, efter att man hittat sin stuga
och blivit uppdelad i olika grupper fick
man prova på att stå på en släde som drogs
av en skoter i åttor. För en annan grupp
bestod eftermiddagen av ett pass med
skidåkning med hund. Den tredje gruppen
hade ett teoripass. Tåsjöbergets spårsystem hade förkortats och Kjell Persson
fick mycket god hjälp av Micke Oja och
Konrad Hammarberg från Lillhärdal, att
hålla den goda spårkvalitén under alla fyra
dagar. Efter middagen samlades en del för
att få prova på att tända ett spritkök och
värma sin egna ”Varma Koppen” medan
de äldre grävde bivack. Efter hårt arbete
ute i snöyran så var det lekar som gällde
inne på Fjällsikten och här var alla med.
Onsdagen fortsatte med snöyra, själva
stormen hade tonat ner sig en aning men
snön slutade aldrig att falla denna dag
heller. Spåransvariga hade ett stort arbete
under hela dagen. Vi hade en bangenomgång och samlade ihop grupperna. På
schemat skulle man få uppleva slädkörning och skidåkning både med och utan
hund. Ralf Jönsson från Östersund, som
var lägrets egna skidlärare, körde hårt
med sina elever på olika sätt. De som var
mera erfarna och som hade med sig egna
hundar tränade en hel del på omkörningar.
En del av deltagarna hade inte egna hundar och fick därför låna hundar av Camilla
Eklund och Magnus Engvall (som driver
företaget Camas i Sollefteå), Anette och
Lotta Rönnberg. Detta gjorde att alla fick
köra mycket släde och skidor eftersom
tillgången på hundar var mycket bra.

Skönt med lite vila.

Något nytt som Carin Thornberg och
Anette Eriksson, ungdomsansvariga inom
Nedre Norra föreslagit var att ungdomarna skulle få prova på att göra egna
linor. Magnus Engvall hade tillsammans
med Camilla Eklund ordnat en egen påse
material till varje deltagare och hade lyckats bli sponsrad av Biltema inför denna
aktivitet. I påsen fanns det färdigskurna
linor som man skulle binda till en egen
tvåspannslina. Magnus visade stort tålamod med den stora ungdomsgruppen och
succén var given. Alla satt och gjorde sin
egen lina under stor tystnad och intresse.
Under torsdagen började vädret lätta och
vi kunde få ta del av den vackra horisonten
när solen gick ner. Dalia Ramström som
är en av många ungdomar som årligen
funnits med på vinterlägren i NN, hade
under det gångna året deltagit i VM i
Hamar. Hon berättade om sina upplevelser tillsammans med fina bilder som
hennes pojkvän Dante Dahlgren hade

tagit. Ida Pontén som var på väg upp
till ett annat läger i Lycksele stannade
till hos oss en natt och även hon gjorde
oss en stor ära när hon framförde ett fint
bildspel över sina erfarenheter i sporten
och framgångarna i VM 2011 i Norge.
Tillsammans med Svenska Draghundsportförbundet stod SPHK Nedre Norra
som arrangemangsansvarig för detta
speciella vinterläger. Tillsammans med
ungdomarna har vi alla, funktionärer
och ledare, gjort detta vinterläger till en
oförglömlig start på något nytt. Den
sammanhållning och glädje som fanns
under alla dessa fyra dagar från både
ungdomar, föräldrar och ledare kan inte
beskrivas i ord, det var helt otroligt och
vi tre ungdomsansvariga ledare känner en
stor tacksamhet för alla hjälpande händer
som fanns för oss under dessa fina dagar.
Utan Er har detta inte varit genomförbart.
Caroline H. Jönsson
Polarhunden 1/2012
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SPHK Södra inbjuder till
officiell utställning lördagen den 28 april 2012

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

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

Vice ordförande

Small Detail´s Iceman.
[Foto och ägare: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi]

Charlotta Lundgren

Sekreterare

Joakim Persson

Kassör

Anne Andersson Grönberg, 0481-330 20

Ledamot

Petra Nielsen

Kallelse till Årsmöte i SPHK Södra
31 Mars 2012 Vaggeryds friluftsgård
Det är dags att lägga ännu ett verksamhetsår till
handlingarna och åter igen blicka framåt. Vi hoppas
på ett stort deltagande från er medlemmar!

En förening är varken mer eller mindre än sina medlemmar så kom hit och var delaktig i beslutsprocessen! I samband med årsmötet kommer också de ur distriktet som
placerat sig i SM:et i Nybro 2011 att uppmärksammas. De klasser som hade minst 3
startande från distriktet kvalificerar sig som DM-klasser.
Eftersom vi kommer att hålla årsmötet på SPHK Södras klassiska hemmavist, Vaggeryds friluftsgård, tänkte vi även ordna med lite aktiviteter i samband med årsmötet,
för att fylla dagen med mer än “bara” ett möte. Vi kommer bland annat att ta med
slädar, kärror, sparkcyklar och andra dragfordon. På mötet kommer även många av
de gamla rävarna i föreningen att delta och bidra med erfarenheter.
Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 5 dagar innan årsmötet på någon av
följande adresser: e-post: bjp@unayok.se
brev: SPHK Södra, c/o Joakim Persson,
Vannaröd Eketorp 1368
280 10 Sösdala
Fullständiga stämmohandlingar finner du på SPHK Södra hemsida sodra.sphk.se en
vecka innan årsmötet eller på plats vid årsmötet.
SPHK Södra önskar alla varmt välkomna!
David Erman, ordförande, Södra
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Plats:

Vaggeryds friluftsgård

Domare:

Siberian husky
Övriga raser

Anmälningsavgift:

Valpklass 4-6mån, 6-9 mån
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Öppen klass fr. 15 mån
Bruksklass
Championklass
Veteranklass fr. 8 år
Veteraner över 10 år
Barn med hund
Parklass (inoff.)

Christina Bjerstedt-Ohlsson
Nils-Arne Törnlöv
180 kr
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
180 kr
gratis
50 kr
50 kr  

Från och med den tredje fullbet. hunden reduceras priset med hälften = 135 kr,
som fullbetalande räknas inte valpar och veteraner. (D.v.s. två fullbet. hundar
270 kr/st därefter 135 kr per/hund.)
Anmälan
Görs på SKK’s Tävlingsanmälan: skickas företrädesvis via e-mail till:
malin_granqvist@hotmail.com. Har du inte mail skicka via post till:
Malin Granqvist, Kollsered Skogsbrynet 1, 441 93 Alingsås
Hundar vars ägare är är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. Utlandsregistrerade hundar skall bifoga en kopia på stamtavlan.
Om ni mejlar kommer bekräftelse inom ett par dagar, annars ring. Alla anmälningar skall ske via ifylld blankett!
Barn med hund samt parklassen anmäles på plats innan bedömningen startar.
OM du skickar in blanketten via vanlig post, var vanlig uppge din mejladress!
Alla PM kommer att skickas ut via mail eller finns att hämta på vår hemsida ca
en vecka innan utställningen.
Sista anmälningsdag och betaldag: 2012-04-02
Plusgiro SPHK Södra: 475 39 81-2
Upplysningar: Malin Granqvist, 0762-12 00 91, malin_granqvist@hotmail.com
Södras distrikt hälsar alla varmt välkomna!

Polarhunden 1/2012
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Passar på att påminna om Västra årsmöte som kommer att hållas den 1 april 2012
klockan 12 på Hjärtumsgården i Hjärtum. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna
med kaffe och smörgås.
Frostiga hälsningar från
Polarfarare Palmblad, övriga styrelsen och aktivitetsansvariga

Västra distriktet kallar till årsmöte

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

söndagen den 3 april 2011
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

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 0709-665 165

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
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Nytt år, nya utmaningar
Hej alla glada medlemmar i Västra distriktet. Det
har varit isigt och halt. I Göteborg gick det att ta
en snabb runda på skidor med hundarna innan det
smälte för att sedan frysa på men vi har haft andra
möjligheter att lufta våra hundar.
Vi har precis genomfört Västras vinterrace 28-29
januari i Lekvattnet Värmland. Vi hade 35 ekipage
som startade i olika klasser och alla kom iväg utan
anmärkning.
Tävlingen gick över 2 dagar med en 1-mil och en
5-kilometersbana. 3-milen fick tyvärr ställas i pga
snöbrist. Jag vill passa på att tacka alla funktionärer
som slet för att få allt att klaffa. Från tävlingsledare
Mats Eliasson, domare Freddie Åkerlind till alla
andra som var på plats runt banan.
Lekvattnets skidklubb hade preparerat banorna
och öppnat upp värmestugan för våffelservering
och hamburgergrillning utanför, tack så mycket för
det. Från värmestugan hade man utsikt över start
och målområde för de som ville hålla sig inomhus.
Tack till Husse, MR-koppel och Vildmannen som
sponsrade med priser till tävlingen. Tack också till
alla tävlande och som jag hoppas hade lika roligt
som vi.
Polardistansplanering fortsätter oförtrutet och tävlingen är genomförd när detta kommer i tryck, mer
om detta i nästa nummer.

Mötet börjar klockan 12.00
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens sekreterare Niklas Olsson tillhanda senast 20 mars 2011. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan en vecka före utsatt datum.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Lunchrast i Januari, Tavelsö Umeå. T.v. siberian huskyn Stareek's Casper "Skurken" och
t.h. grönlandshunden Tinka's Roliga Banditen. [Foto: Anton Ahlström]
Polarhunden 1/2012
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SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
för renrasiga polarhundar i Ånnaboda torsdag den 17 maj 2012
DOMARE: Nina Karlsdotter
ANMÄLAN:
Endast skriftlig anmälan på blankett (SPHK:s egen eller SKK:s 3-sidiga) sändes
till Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tel. 013-583 73.
E-post: tjararpssamojederna@hotmail.com med blanketten som bifogad fil.
Anmälan via e-post. Kontrollera att bekräftelse kommer inom 3 dagar, annars
ring. Övriga upplysningar även Madeleine Eriksson. Tel. 073-67 109 54

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

Kenth Hjelm, 0152-183 85

Sekreterare

Anders Larsson, 08-591 433 82

Kassör

Dragtur i januari.
[Foto & ägare: Micael Modigh & Jeanette Jatko, Sakajärvi]

Kariitta Ryttinger, 070-747 62 55

Ledamot

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

Suppleant

Christer Johansson, 018-34 43 22
Andreas Knudssen, 08-570 262 16

Kallelse till årsmöte för medlemmar i
Svenska Polarhundklubbens distrikt Mälardalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas lördag den 28 april år 2012 kl. 12.00.

Platsen för årsmötet är Märsta-Sigtuna Brukshundklubb, Brobybacka.
Koordinater enl. WGS 84: N59 grader 37.584 minuter E17 grader 52.771 minuter
Koordinater enl. WGS 84-decimaler: 59,62639. 17,87951
Koordinater enl. RT 90: 6613645, 1617040
Koordinater enl. SWEREF 99: 6613326, 662387
Verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag och övriga handlingar i ärenden som ska behandlas
på årsmötet kommer att finnas tillgängliga två veckor före mötet.

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Juniorklass
Unghundsklass, öppen klass, bruksklass
Championklass
Veteranklass 8 – 10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

150 kr
320 kr
320 kr
320 kr
280 kr
GRATIS
150 kr

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2012-04-16.
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2012-04-29 mot extra avgift på 100
kronor per hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det
efteranmälan, (gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.
BETALNING TILL POSTGIRONUMMER: 29 31 10 – 3, SPHK Mälardalen.
För information om boende m.m. gå in på, http://www.annaboda.com/
Varmt välkomna!!

Den som önska beställa handlingarna kan göra det av sekreterare Anders Larsson,
tel. 08-59143382, mobil 070-2183916, e-post:alars@telia.com.
Motioner till årsmötet ska vara skriftliga och ha inkommit till styrelsen senast fyra
veckor före årsmötet.
/Styrelsen
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SPHK Gävle Dala inbjuder till
Barmarksträff tisdag 1:a maj
Plats: Ryssjön
Tid på dagen: beroende på temperatur och väder
www.sphk.se/gavledala

Aktiviteter: trevlig samvaro, korvgrillning, hundprat, prylmarknad,
barmarkskörning runtslinga drygt 10 km med tidtagning.

Ordförande
Cecilia Lönnberg, 072-21 31 327
cecilia.lonnberg@leksand.se

Noatak's valemon Nutaaq du Apatcha och Sturkbergets
tundra Embla! [Foto: Ronja Ekholm]

Sekreterare

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

Eventuellt kommer det erbjudas ett meriteringstillfälle för samojed på barmark.

Hej alla medlemmar!

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
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Frågor? ring Cecilia   072-21 31 327

Nu stundar den finaste tiden på året - vårvintern
med härlig hundkörning på skare tidiga mornar.
De flesta tävlingar och meriteringstillfällen har varit
när denna tidning når ut till er läsare så passa på
och njut av det som finns kvar av körsäsongen med
ostressad turkörning och trevlig samvaro.
Ni hittar ingen inbjudan till utställningen i Bjursås
i detta nummer. Det beror på att vi har bytt tid och
plats för Gäve-Dalas officiella utställning. Ny plats
är Bollnäs och tiden söndag 21:a oktober. Istället
planerar vi en barmarkstäff i Ryssjön med hundkörning och lite andra aktiviteter. Vi kommer ev erbjuda
träffen som ett meriteringstillfälle för samojed men
detta måste naturligtvis godkännas av SPHK samojed
först. Håll koll på hemsidan och facebooksidan för
en snabb uppdatering.
Slutligen vill jag uppmana er medlemmar att komma
på årsmötet annandag påsk måndag 9.e april. Vi
bjuder på smaskig smörgåstårta, en jätteintressant
föreläsning av Sandra Strand och som alltid tittar
vi gemensamt framåt mot en verksamhetsplan inför
kommande år. Vilka aktiviteter vill du att Gävle-Dala
ska erbjuda? Ta chansen och kom på årsmötet och
påverka!
Vi ses
Cecilia
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Övernattningsmöjligheter i Svartnäs folkets hus.

SPHK Gävle Dala inbjuder till Årsmöte
När? Annandag påsk måndag 9:e april kl 11.00
Var? Leksands gymnasium
På dagordningen:
Jättegod smörgåstårta
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Motioner skall vara sekreteraren Ann Johansson tel 0278-262 31 tillhanda
senast mån 26/3, glöm inte skriva under motionen
skickas till inasmatte@hotmail.com.
Intressant föreläsning av Sandra Strand om hältor och ryggproblem
(förebyggande, träning under avläkningen samt återuppbyggnad)
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Stämningen på området var på topp. Under söndagen hade vi fem masstarter att beskåda och det var ett skådespel som var härligt att bevittna. Denna tävling har verkligen fört
utvecklingen av sporten några steg framåt. Masstarter ger glans och livfullhet till vår
sport. Den ger åskådarna en möjlighet att förstå tävlandet och vilken som vinner genom
att det är den som kommer först över mållinjen. Det ger även vår publik lite mer spänning. Jessica Nääs har tillsammans med Janne Nordlöf och alla funktionärer skapat ett
nytt motto inför ramtidens tävlingar. Kanonbra jobbat av alla i tävlingsorganisationen.
www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

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

Sekreterare

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

Mass-start bakifrån. C-hundar.

Vinterriksläger,
SOC med landslagsuttagning

Efter julens fridfulla helg drog aktiviteterna igång
med en rivstart efter nyår. För första gången någonsin
Ledamot
arrangerades ett vinterriksläger i Sverige av Nedre
Inger Christoffersson
0682-22003, 076-1410232
Norra tillsammans med Svenska draghundsportföringer.christoffersson@spray.se
bundet. Tåsjöberget som var plats för arrangemanget
Ledamot
visade sig från sin värsta sida, stormvarning med både
Konrad Hammarberg
0680-30133, 076-8090133
blåst och snö dagarna innan lägret tog sin början
stensasen@telia.com
och av det fina spårsystem som finns på plats fick
Ledamot
bangruppen koncentrera sig på enbart två slingor.
Benjamin Schaap
Ett fyrtiotal ungdomar anlände för att under fyra
070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com
dagar få uppleva hundkörningen, både på skidor
och släde. Fjällkunskaper stod på schemat så man
Suppleant
Ulrika Karlsson
fick prova på både att värma vatten i spritkök, bi0647-311 51, 070-229 30 49
vack och binda sin egen lina. Ungdomarna trivdes
Suppleant
som fisken i vattnet. Ungdomsansvariga från NN,
Bengt-Åke Sjölund
Anette Eriksson, Carin Thornberg, Caroline Hoffbengtake.sjolund@swipnet.se
man Jönsson tillsammans med Anette Rönnberg
från SDSF, sydde ihop arrangemanget och de vill ge
en stor eloge till både ungdomar och föräldrar som ställde upp med sin medverkan
på olika sätt. Under lägerdagarna kände vi arrangörer ett enormt stöd från alla
föräldrar som med glädje gav en hjälpande hand på olika sätt. Ett stort tack för det!
Nordic Open uppgraderades till SOC (Scandinavian Open Championship) och en
uttagningstävling till landslaget. Det blev en av distriktets största tävlingar som vi
arrangerat. År 2008 så hade vi VM för Polarhundar som man kan jämföra Nordic
Open med, så stor var den. Tävlingen var öppen för alla raser och det var 45 klasser
som tävlade under tre dagar, totalt 400-450 hundar var på plats. Man tävlade i både
slädhundsstil och nordiskt, vilket hade det största startfältet. Aktiva från både Sverige,
Norge, Danmark, Finland och Tyskland var representerade.
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Nedre Norras Agnes Christoffersson, blev uttagen att åka till EM i Frankrike för att
representera Sverige, som det enda renrasiga polarspannet. Vi håller alla våra tummar
i styrelsen att det går bra.
Nu skall vi ta och titta i kikaren och se vad vi har framför oss. Nu inom en vecka har
vi Polarhundsmästerskapet som kommer att gå på helt ny ort med sprillans nya banor.
Strömsund kommun har under hösten och våren visat ett mycket positivt gensvar när
vi valde plats för vårt PM. Pecka, från Strömsunds kommun hjälper oss med banorna
och han har verkligen jobbat hårt för att få till våra tävlingsspår. Janne Nordlöf håller
hårt i skotern och har tillsammans med Pecka skapat ett nytt spårsystem liknande det
som finns i Åsarna. Vi kanske inte hinner få till alla bansträckor till denna tävling men
Strömsund jobbar för framtiden.
Klubbmästerskapet kommer att avgöras den 24 – 25 mars i Lillholmsjö! På lördagen
har vi årsmöte för våra medlemmar (se separat kallelse). Vi ser fram emot ett mycket
trevligt KM med både gamla och nya medlemmar. Välkomna!
Veckan efter skall vi ta en tur på fjället i Norråker. Beaver Trap Trail, BTT, 2012
går av stapeln vecka 13. Start 29 mars och målgång 31 mars för dem som kör tredagars. Den alternativa långdistansen över ca. 100 km startar och går i mål den 31
mars. Tävlingsledare Rickard Harrysson, tel: 070-398 25 10. Då skall vi alla upp för
att mysa på fjället med våra hundar och kamrater. Besök gärna vår hemsida för mer
information.
Ha en bra vårvinter så ses vi!
Styrelsen / Caroline och Inger

Kallelse till årsmöte för SPHK Nedre Norra 2012
Styrelsen för SPHK Nedre Norra kallar härmed till ordinarie årsmöte.
Plats: Strömsunds camping, samlingssalen.
Tid: Lördag den 24 mars c:a kl. 16.00.
Mer information och handlingar anslås på hemsidan senast den 15 februari
2012.
Välkomna / styrelsen
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SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning
den 12 maj 2012 för de fyra polara raserna
Plats:
Tid:
Domare:

Bjurevi idrottsplats, Bjurholm
Lördag 12 maj 2012
Tina Permo – samojedhund, grönlandshund, alaskan malamute
Annika Uppström – siberian husky

Anmälningsavgifter
Valpar, 4 – 6 mån, 6 – 9 mån
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass
Championklass
Veteranklass från 8 – 10 år
Veteraner över 10 år

170 kr
320 kr
320 kr
300 kr
Gratis

Från och med den 3:e fullbetalande hunden reduceras priset till 150 kr per hund.
OBS! Anmälan görs på SKK’ s blankett för tävlingsanmälan, länk finns på
SPHK’s hemsida eller kan hämtas på SKK’s hemsida under blanketter och utställningar och prov.
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.
Anmälan, med blanketten som bifogad fil, skickas till Anna Andersson, sphk_
show@wildtribes.se. En bekräftelse ska komma inom tre dagar efter anmälan
– om inte, ring Anna på telnr: 073-047 67 15.
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.
Förfrågningar och upplysningar, mejla på sphk_show@wildtribes.se eller ring
Louise Bonta, 070-221 07 30 eller Camilla Eklund, 073-040 27 18.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag 16 april 2012.
Inga efteranmälningar tas emot. Alla anmälningar är bindande.
Inbetalning sker till SPHK NN:s pg 69074-3
Boende: Angsjöns camping & Stugor 0932-520 44, Agnäs stugby 070-560 26
eller Wärdshuset Bävern 0932-105 10.
Vill du annonsera i katalogen? Företag, kennlar och privatpersoner - kontakta
oss för pris och info. Mejl: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund,
073-040 27 18
Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna!
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NEDRE NORRA INBJUDER
TILL POLARHUNDSMÄSTERSKAP
/ KLUBBMÄSTERSKAP
24-25 MARS 2012 I STRÖMSUND
Slädhundstil

Nordisk stil

Lördag och söndag

Lördag – Pulkaklass
WP1 (D21 kort), MP1 (H21 kort), B
respektive C, 1 hund

Sprint
3Y, 4J, 2-spann, 4S, 6S, 8S, alla klasser har
gruppindelning B respektive C
Medeldistans
Begränsad LMD4 gr B, LMD 6gr B och C,
UMD gr C (max 12 hundar).
Startavgift: 750kr/per spann

Nordisk stil, söndag
Lina :
MWSY (HD13), B och C, 1 hund, MWSJ
(HD17), WS1 (D21), MS1 (H21), B
respektive C, alla klasser med 1 hund.
Pulkaklass
WP4 (D21 lång), MP4 (H21 lång), B
respektive C, 1-4 hundar
Startavgift: 375 kr/per start

Mästerskapsstatus
Mästerskapsstatus kräver minst 3 st deltagare inom klass och grupp. Om damoch herrklass i resp grupp har färre startande än tre, så kommer klassen att bli
gemensam dvs D/H.
Om klassen fortfarande är för liten så kommer grupperna att köra i samma
klass, dvs D,H/B,C
Tävlingsregelverk är IFSS.
Mat och logi
Bokas på turistbyrån 0670/164 00 Strömsunds Turistbyrå,
Storgatan 6, 833 24 Strömsund, 0670-164 00 - turistbyra@stromsund.se
Kamratmiddag lördag kl.18.30.
Tävlingsanmälan
sker via draghundsportförbundets tävlingskalender, där Du även hämtar din
chiplista. Startavgiften betalas in på NN postgiro 69074-3 märk inbetalning
”PM2012 – ”Inbetalare”, senaste 16 mars.
Övriga funderingar kan Du ta kontakt med Caroline H Jönsson 070/54 77 539
– carolinehoffmanjonsson@telia.com
Janne Nordlöf 070/584 24 41 jan.nordlof@gmail.com
VÄLKOMNA!
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Scandinavian Open Championship
Caroline H. Jönsson

Fanny Nejman på upploppet.

Samojeder.

Ovan: Masstart. C-hundar.
Nedan: Aron Eriksson, vinnaren i 2 spann junior.

Ovan: Clara Karlsson, pulka lördag.

Ovan: Alaskan malamute.

Nedan: Lisa Lindblom in för att ta bort pulkan
och åka 5 km lina.

Nedan: Lucas Nordlund, 2 spann junior.

Förutom träffar som annonseras ut på hemsidan så vet vi att det är många som är
flitiga på att träffas, prata hund, köra hund och tipsa varandra i hundintresset och
det är väl en väldig tur att vi finner varandra med tanke på att vi ofta har många mil
mellan oss alla.
Jag hoppas att ni alla har härliga dagar med fin hundkörning när ni får det här numret av Polarhunden. Jag vill även uppmana er alla att höra av er till styrelsen i Övre
Norra om ni har önskemål om arrangemang, föreläsningar eller annat som kan vara
av nytta när man är polarhundsägare.

www.sphk.se/ovrenorra
Lappland Dream, ledarhundar. [Monika Karlsson]

Med en önskan att ni alla får en fortsatt fin säsong.
/ Helen Söderström, sekreterare Övre Norra

Ordförande

Mikael Sandin
sandin@nymanen.com

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg
eles@telia.com

Sekreterare

Johanna Adolfsson
jojsan@telia.com

Kassör

Ulla Persson
ulla_persson55@hotmail.com

Kontaktperson distriktet:

Johanna Adolfson 070-228 09 26
jojsan@telia.com

Kontaktpersoner Nära Dig:
Elisabeth Lönnberg, Piteå
070-587 32 66, eles@telia.com
Anna Sandström, Kalix
070-676 01 73
anna_v_sand@hotmail.com
Matti Holmgren, Jokkmokk
070-684 22 20
info@jokkmokkguiderna.com
Angelica Lindvall, Gällivare
070-388 78 51
angelok_84@hotmail.com
Agneta Henriksson, Vittangi
agge1971@hotmail.com
Anna Kuru, Kiruna
070-5129881
chiliways93@yahoo.se

Hej alla medlemmar!
Som ni kanske har märkt så har vi inte haft något
inlägg från Övre Norra i de två sista numren av Polarhunden, detta pågrund av ett litet missförstånd.
Så här kommer en liten redogörelse över aktiviteter
från hösten fram till dagens datum, 120108.
Under hösten så har det varit en barmarksträff i
Boden i slutet på oktober, en lyckad dag med många
nya ansikten. Dagen innehöll hundprat i allmänhet,
barmarkskörning för de som önskade, där banan
var väldigt ojämn till en början. Ni var alla tappra
som studsade er genom det partiet! Det har varit en
tipsrunda där vår Webbansvarige Eva Nättedal satte
våra polarhundskunskaper på prov och givetvis så
innehåller en barmarksträff korvgrillning och fika.
Dagen resulterade även i intresseanmälan till Gröna
Kortet-kurs, en kurs som sedan gick av stapeln i
Piteå i november.

Vår årliga förvinterträff i Auktsjaur hos Micke och Birgitta Sandin har fått vänta på sig
p.g.a. de varma och snöfattiga månaderna som passerat. Men nu är läget annorlunda
och snödjupet är fantastiskt! Det blev en träff i Auktsjaur under Trettonhelgen, en
dag som erbjöd en stor mängd nysnö och hundkörning. Det finns planer på ytterligare
träffar inom kort då vi var många som inte kom med till Auktsjaur. Det kommer att
arrangeras vinterträff i Boden och i Piteå, träffar som annonseras på vår hemsida. Det
årliga medlemsmötet och årsmöte kommer att ske i april i Auktsjaur. Datum meddelas
också på vår hemsida.
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Yrkesutbilda dig inom hund
i NORRLAND!
Hundsteg erbjuder intensiva Hundinstruktör och Hundterapeut utbildningar utanför
Järpen i Åre kommun. DU som medlem i SPHK har en exklusiv rabatt på 2500kr om du
anmäler dig innan 30 mars.
•
•

Hundinstruktörsutbildning startar: 31 maj 2012
Hundterapeut /problemhunds konsult utbildning startar: 30 augusti 2012

Ni har även möjlighet att lägga upp valfri avbetalningsplan. För att få tillgång till detta
erbjudande anger du rabattkod: ”SPHK” samt ditt medlemsnummer vid anmälan.
Utbildningarna hålls på en gård i fjällmiljö där du förmånligt kan boka stuga/boende
samt kost om du önskar. Vintertid finns spår att köra och träna hundarna på direkt från
gården och att stanna en extra natt eller två för hundkörning är inga problem.
Kontakt och anmälan: info@hundsteg.se 073-81 87 502
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Alla som tränar och spenderar mycket tid ute med sina hundar får strul och baksteg ibland. Här har
mitt 10-spann varit kreativt då jag lärde dem att gå utan nacklinor.

Slädhundsträningen i tre steg

kör vi med 6-8 hundar/spann för att vi
skall kunna hålla kontrollen i alla lägen.
Hundarna skall lära sig att DU bestämmer
hur träningen går till.

ter/turister. Vad man aldrig får glömma i
detta är att spannet består av individer.
Kör du en hund är det en individ. Har du
en kennel med 20 hundar har du 20 individer. De individuella behovet hos hunden
måste alltid gå före träningsprogrammet.
Har du en hund som behöver extra vila
så ge den det.

FAS 1: Uppstarten
Uppstarten av spannet gör vi vanligtvis
under början av augusti. Första passen
brukar alltid tjorva en del. Det tillhör
det naturliga. De yngre hundarna klipper
någon nacklina, kryper ur selar, spannet
svänger inte då du vill svänga, de stannar
inte på kommando osv. Lägg din energi
på att få disciplinen att fungera. Låt utselningen ta tid. Kör korta sträckor på
3-5 km beroende på temperatur. Stanna
ofta. Vattna hundarna i spannet 2-3 ggr
på dessa turer. De skall lära sig att stå i
linorna och vila. De skall lära sig att inte
tjorva och stöka. 3 km kan med inselning
och avselning ta ca 1-3 timmar. Stressa
inte för du har väl hundar för att du vill
jobba med dem eller?

Här kommer en beskrivning av de tre
grundstegen i vår träning.

Har vi heta hundar brukar vi köra uppstarten med färre hundar i spannen. Ofta

Att tänka på är att fart och distans under
denna fas är i princip helt oviktigt. Svå-

[Matti Holmgren, Jokkmokkguiderna] Du ska bara galoppera dina
hundar annars förstör du spannet. Kör aldrig fortare än 15km/h på barmark. Låt aldrig hundarna dra riktigt tungt, du sabbar muskulaturen.
Hundarna måste verkligen lära sig att arbeta och det tungt, jättetungt,
det är bra för muskulaturen! Visst har du också fått alla dessa goda råd.
Råd i all välmening från hundförare som alla kör på sitt sätt.
Jag har hittat slädhundsträningens facit!
Här kommer den enda sanningen som
jag sett fungerat igenom åren. Ni får den
helt gratis. ”Gör inte slädhundskörning
så komplicerat för guds skull!”
Hundspannsträningens tre grundsteg
Vi brukar dela in träningen i tre grundläggande faser. Detta oavsett om vi ska
köra långdistans, sprint, medeldistans,
turkörning eller arbetskörning med frak-
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Variera träningsrutter. Ibland bra vägar, ibland merstökiga och blöta spår. Här är Stina med sitt spann.
En av våra lösa Border Collies springer runtomkring och agerar störningsmoment.

Denna fas brukar vi ligga i 1-3 veckor. Vi
kör varannan dag men för er som arbetar
med hederligt lönearbete så kör 2 pass
under helgen och ett pass under veckan.
Är dina hundar heta och ivriga så kör 5
starter på en helg. Exempelvis:
Fredagskväll: 2 km (1 timme)
Lördagsmorgon: 3 km (2 timmar)
Lördagskväll: 2 km (2 timmar)
Söndag lika som lördagen.
Gör du detta kommer dina hundar att
lugna sig. Se det som en investering inför
framtiden.
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Kör med små spann och du kan köra efter spår som du tidigare trodde var ofarbara.
Här ses WH Rasmus, WH Xara i led samt WH Xalo och WH Totte.

righeterna brukar vara att lufttempen är
för hög. Vi kör aldrig då det är varmare
än 14 C. Ofta startar vi klockan 03.00 på
morgonen om det är varma dagar. Vi vill
hinna hem innan solen går upp.
FAS 2: Grundträning – samla mil och
timmar
Nu när uppstarten är avklarad så har ditt
spann kommit in i sina grundrutiner. Det
är lättare att sela hundarna, du har fått
koll på utrustningen och vet vart dina
vattenskålar är, extra selar, draglinor,
fyrhjulingen servad osv.
Nu har dina hundar taggat igång. De vet
vad som gäller då du kommer med selarna
och tankar fyrhjulingen. Här lägger vi
fortsatt mycket tid och energi på att hålla
hundarna lugna (skriver mer om detta
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med lugna hundar vid ett senare tillfälle).
Allt får ta tid. En utselning får gärna ta
en timme eller liknande men då inkluderar
det inkallning, massor av kontaktövningar
i form av kel och liknande. Kontakt som
du kommer att få nytta av senare under
träningen.
Ledorden för denna fas är mängd av kilometrar och framför allt att samla massor
av tid med dina hundar. Vi kör här 3-5
dagar/ vecka och distanserna varierar mellan 10-100 km/pass. Vi kör sällan mer än
40 km på barmark utan de längre passen
får vänta tills snön ligger.
Fokusera inte på att det skall gå fort utan
ta med fika ut. Stanna spannet och koka
en panna te/kaffe. Lär hundarna att NI
är ute tillsammans på tur. Ta ut dem ur

Är hundarna tränade med att dra tungt så vet det att de skall arbeta uppför. Här ses en av våra gäster
med lastad släde ovanför Teusabacken i Lapplandsfjällen.

spannet och låt dem bada, leka med någon
boll eller liknande. Ge dem tuggben, godis,
vatten och lite kärlek. Klipp klor, kamma
dem och ta på hundarna så du vet hur de
känns då de är friska. Här lägger du din
grund i att lära dig vad som är normalt/
onormal. Du måste känna dina hundar
för att sedan kunna se om någon blir ur
form. Kanske hittar du en juvertumör på
en tik, kanske en fästing eller bara njuter
av den mjuka solvarma pälsen!
När vi ankrar spannet på barmark spänner vi en lina från fronten av stamlinan
(INTE i ledarhundarnas halsband) mot ett
träd. Sedan kopplar vi ur alla nacklinor
så att hundarna kan röra sig mer fritt. Är
hundarna mycket oroliga så indikerar det
bara att detta är väldigt bra träning för
just dig. Slappna inte av första turerna

om hundarna inte är vana. Då kommer
de att tugga selar, linor och komma loss
och massa annat tok. Låt pausen ta 1-2
timmar. Starta inte före alla hundar har
taggat ner. Ju mer du tränar på detta desto
lättare kommer det att gå. Nästa säsong
sitter du kanske i skogen med ditt spann,
äter frukost vid en lägereld och läser morgontidningen medan hundarna vilar och
njuter av skogen.
När vilopauserna fungerar kan du köra
längre pass/turer. Blir spannet trött så
stannar du bara en timme och njuter av
tillvaron, kokar lite kaffe eller varför inte
fiskar lite.
Svårigheter under fas 2: Det är viktigt att
hålla koll på tassarna under barmarksfasen. När distanserna ökas kommer slitage
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att uppstå. Det är mycket viktigt att socka
vid behov och ibland även förebyggande.

gör att hundarna vänjer sig vid att arbeta
dvs. inte enbart springa med.

vänja sig vid att ligga på snittfarter på
23-25 km/h.

Variationer: Vi kan plötsligt gå ner på
distanserna radikalt. Kör vi ex 30 km/tur
så kan vi under en vecka gå ned till 10
km/tur och köra färre pass. Intensiteten
ökar och hundarna blir superpeppade.
Hundarna är inga maskiner så variation
är enligt mitt tycke ett måste. Kör gärna
tillsammans med andra spann. Träna
omkörningar, möten, fika med spannen
uppbundna sida vid sida. Börja med få
hundar om du känner dig osäker. Ta med
kompisen som har en schäfer som får
springa lös bredvid spannet.

Övernatta gärna ute med dina hundar.
Rulla ut sovsäcken bredvid ditt ankrade
spann och mys vid lägerelden eller slå upp
ett tält. Låt hundarna höra att du finns där
med dem. De lär sig äta på andra ställen
än i hundgården och mycket mer. Efter en
övernattning ute kommer du att märka
stora framsteg då det gäller kontakten
mellan dig/hundarna.

Ska du köra sprint låter du hundarna gå
på fri fart under sista veckan. Nu kommer
den lätta tävlingssläden fram och du kan
vänja dig vid att köra den. Vi kör ca 75-80
% av tävlingsdistansen. Är målet en medeldistans använder du mattbromsen och
låter dem gå i ca 20-24 km/h och du kör
ca 14-25 km/pass. Kör max varannan dag
med 1-3 hela vilodagar innan tävlingen.

Är ditt mål att köra långdistans skall du
sträva efter en del långa träningspass som
håller en bra rytm på 15-20 km/h på de
distanser som du har mellan checkpoints
(50-140 km).

Ska du köra långdistans så ser de sista
veckorna lite annorlunda ut. Kör 40-60
km/tur och snitta 15-17 km/h. Låt hundarna gå kortare och kortare så du känner
att de triggas igång. Du ska inte starta
med trötta hundar men inte heller med
superupptaggade hundar som springer
som värsta sprint teamet.

När snön kommer och vi kan börja med
slädarna så kör vi alltid med last eller
drar en skotermatta/bildäck/traktordäck
bakom slädarna. Lasten ger hundarna
muskler och lär dem att arbeta. Har du en
sambo, svärmor, barn så använd dem som
barlast. Är ni ett par som har ett 6-spann
så kör dem i två 3-spann på helgerna så
får ni trevliga turer tillsammans.
För att ge perspektiv till vad hundarna
klarar så kör vi under november/december en hel del 15-20 km turer, ibland två
turer/dag med samma hundar, med 4
personer sittandes på slädarna. Det blir
med förare osv. ca 400kg. Detta dras av
10-12 siberians som väger i snitt 20-22
kg. Detta är inga problem på bra spår och
hundarna tar ingen skada av detta. På våra
köra självturer så har vi två gäster på ett
spann med 5-6 hundar och då kan vi köra
på halvdana spår. Se det alltså bara som
en bra övning om grannfrun vill hänga
på som passagerare eller om dagis frågar
om du kanske kan köra barnen på någon
prova på tur. Variation gör att hundarna
och du tycker att det är roligare. Lasten
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FAS 3: Ge spannet fart
Inför en tävling vill man att det skall gå
fortare. Här kommer de största hemligheterna och variationer för vilken distans
du skall köra. Fråga olika toppförare hur
just de kör sista veckorna, hur de fodrar,
hur de vilar dagarna före och mycket mer.
För sprint och medeldistans kortar jag
träningsturerna 2-3 veckor före, så att
man successivt kommer upp mot tävlingsfarten. Bränn inte spannet med för hög fart
från början. Tänk på att det är själva tävlingen som är dagen D och inte tiden före.
För att få upp farten plockar jag ur lasten
ur släden, jag tar bort den långa skotermattan eller traktordäcket bakom släden.
Måste jag köra gäster vilket oftast är fallet
kör jag med 16 hundar istället för med
10-12 stycken. Nu körs spannet enbart
på riktigt hårda och bra spår. Första två
veckorna av fartträningen använder jag
skotermattan mycket för att hålla ner
farten. Det är viktigt att de eftersom får

Vila kanske viktigast av allt
Under hela träningssäsongen får man
absolut inte glömma vilan. Den är själva
uppbyggnaden. Våra hundar får minst 2
vilodagar/vecka. Om de går/arbetar 3-5
dagar på rad under träningsperioden så
får de oftast fler dagar sammanhängande
vila. Blir det isigt, du måste arbeta, resa
på släktmiddag osv. Stressa inte utan låt
gärna hundarna få den extra vilan. Vi
försöker alltid att lägga en period på 7-10
dagar sammanhängande vila under skiftet
oktober/november. Då passar det dessutom ypperligt för oss med avmaskning,
vaccinationer och fara o hälsa på släkt osv.

är trött efter en dag på jobbet. Oavsett
hur bra du tränar kommer faser under
träningen då du inte tycker att det går
framåt. Spannet börjar kanske att gå riktigt sakta, hundar maskar, ledarhundarna
börjar plötsligt att ta dåliga initiativ. De
blir galna i starten, tassarna blir dåliga,
fyrhjulingen startar inte osv. Hitta dina
egna triggpunkter så att du orkar ta dig
igenom dessa faser. Men var klok och
unna dig och hundarna någon dags extra
vila för det kan vara så att ni kört hårt
en period. Det kan också vara så att era
rutiner är för starka och både du och hundarna behöver variation. Kanske kör du
hela tiden på exakt samma spår vilket kan
döda motivationen hos de bästa förarna
och hundarna.
För mig kan fikapauserna och övernattningsturerna vara sådana saker som får
mig att längta ut med hundarna. Vissa år
kan det också vara att fokus är inställt
mot någon tävling och då kan man alltid
driva sig själv ut för att man vet att det är
just detta passet som kommer att göra att
mitt spann kanske blir snabbast. Jag kör
ofta med MP-3 spelare och musik. Stina
lyssnar på skogen och hundarna. Andra
pratar i mobilen eller sjunger.
Lycka till och tänk på att det är din tid tillsammans med hundarna som ger resultat.
Tid räknas i timmar, dagar, veckor då det
handlar om träning.

Hundförarens motivation
När det gäller träning av hundar måste
man även hitta sin egen motivation. Hur
blir du peppad att träna hundarna? Det är
inte lätt att motivera sig till träningspass
i mörker och regn. Dag efter dag. Man
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Vad är Polarhunden?
År efter år tänker vi på tidningen Polarhunden. Vissa nummer är bra och
intressanta, andra nummer suckar vi
och lägger undan. Det är endast vissa
nummer som förtjänas att sparas. Vi
har bekanta som varit med i klubben
för tidningens skull med sedan gått ur
då den inte gett tillräckligt mycket.
Tidningen Polarhunden är utan minsta
tvivel den i särklass viktigaste delen av
SPHK. Utan minsta tvekan! Med den
blir vi en klubb. Rätt använd skulle
den kunna vara ett otroligt redskap för
styrelsen, rasklubbar, avelsråd m.m.
Inspiration och påverkan
I en rasklubb som SPHK är en medlemstidning en enorm påverkanskanal.
Här borde det alltid vara intressant läsning som hjälper oss att inspireras och
utvecklas som hundförare och uppfödare. Här ska det finnas tester på slädar, turförslag/artiklar, hur man vallar
sina skidor, hur man ställer ut en hund,
träningstips, uppfödartips, läsning om
genetik, utfodring o.s.v. Listan kunde
göras lång på sådant som hör hemma i
denna tidning.

ter som redan är gamla innan tidningen
hamnat i läsarens händer. Skippa inbjudningarna till tävlingar o.s.v. och gör det
till annonser med webbadresser så kan
man surfa in och läsa exakta program.
Vårt förslag…
Nu är det ju så att det är alltid är ”någon” som skall göra allt. Jag tror att
det är viktigt att det är fler som engagerar sig i tidningen och skriver för den.
Kanske skulle det finnas en arbetsgrupp/redaktionsråd som finns bakom
redaktören och hjälper till att ragga artiklar, nyheter, bilder. Någon som har
kontakter eller är säljare kunde kanske
bli annonsförsäljare åt tidningen eller
varför inte ge 10% i provision till den
som säljer? Redaktören sätter sedan
ihop materialet och har det slutliga ordet i vad som skall publiceras osv. Sedan vore det en fantastisk sak om det
avsattes mer pengar så att det kanske
kunde bli fyrfärgstryck rakt igenom.
Då snackar vi tidning!

Malamuter från kennel Mackinaw. [Foto: Louis Liljedahl]

Stina Svensson & Matti Holmgren,
Working Husky Kennel

Vi är helt ointresserade av att läsa om
internt tjafs inom rasklubbarna, det hör
hemma i något annat forum som t.ex. Facebook/internetforum. Samma sak med
att distriktsordförandena redogör för
sina väderförhållanden eller något annat
ointressant. Idag finns Facebook och där
kan man skriva att det snöade den 17
oktober i Stockholm eller andra nyheMihakias Great Lionhearts Blackout & Mihakias Fender Chrome Silver [Foto: Kirsten Poulsen]
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•
•
•

I månadsskiftet aug./sept. blir det höstträff på lämpligt ställe.
Om vädergudarna ger oss snö blir det vinterupptaktsträff i Koppången i december.
Och redan nu är det bara att boka in nästa års Vinterträff med årsmöte, Grönlandshundmästerskap och rasspecial i Nederhögen vecka 3 2013.

Vi behöver förstärkning till utställningskommittén, och några stycken som vill lära
sig tidtagningssystemet, för att avlasta Evert i framtiden. I grönlandshundklubben är
det inte fult att stiga fram och säga: jag vill!
www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Kari-Mette Sundal, 0730-234 063
kari-mette@telia.com

Grönlandshunden Nordic sled dog`s Nevluk "Girjjas" 1 år.
[Foto/Ägare Sofia Brännström]

Vice ordförande

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

Sekreterare
Harriet Svensson, 0670-311 15
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

Avelsrådet för grönlandshund

Hélène Ouchterlony, 08-570 275 65
frankochhelene@telia.com

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se

Representant SPHK valberedning

Nu är den här!
Den bästa årstiden……
Vinterträffen och årsmötet är avklarat, och jag vill
passa på och tacka för fortsatt förtroende. Det har
varit ett spännande och givande år med engagerade
medlemmar både i och utanför styrelse och avelsråd. Då är det enkelt och kul att vara ordförande.
Jag ser fram emot att jobba vidare tillsammans med
er alla!
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan, som innehåller följande aktiviteter:

• Styrelsen har som målsättning att arbeta aktivt i
•

Sofia Christensen

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

•

Helene Ouchterlony (sammankallande)
och Lasse Hammarfalk

•
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kontakten med våra medlemmar för att nå ut till
alla. (Här kan vi behöva tips och råd…)
Vi satsar även detta år på att delta vid olika arrangemang som Stockholmsmässan och MyDog
m.m. för att visa upp rasen. (Det delades ut 150
broschyrer i montern på MyDog i år)
Den gemensamma säsongsavslutningen med
Norsk Polarhundklubbs avelsråd för grönlandshund på Johnsgård i april har blivit en tradition
som ingen får missa.
Vi kommer att medverka vid SPHK’s avelskonferens i augusti.

Ett stort tack till alla som bidrog till att träffen i Nederhögen blev en trevlig upplevelse för stora och små, elit och motionär, veteran och rookie! Jag törs påstå att alla
närvarande har äran av detta. Roligt att fler och fler ägare till de andra polarhundraserna har upptäckt vår trevliga träff. I år kom inga siberians, men det skyller vi
SOC-tävlingen i Åsarna för. Att vi lyckas arrangera en tävling på så fina spår alla tre
dagarna, är tack vare vår sponsor Leif Olsson som lägger ner åtskilliga arbetstimmar
innan tävlingen. Jag vill också nämna vår trogne medlem Lars Hammarfalk som ser
till att alla banmarkeringar kommer både ut och in.
Träffen i Nederhögen blev något av en premiär för våra nyreviderade meriteringsregler.
Det var en hel del nytt att sätta sig in i med vikter, tider och klasser, men jag tror vi
fick till det. Det har ju spekulerats en hel del om hur det skulle bli med meriteringarna
i slädstil med dom nya vikterna, skulle någon överhuvudtaget meritera i denna klass
och hur sakta skulle det gå jämfört med pulkastil? En tävling kan inte ge något facit,
men vi hade 6 meriterande spann i släde och 7 i pulka. Tiderna var, frånsett Lennart
Anderssons vinnartid i pulka, likvärdiga. Detta är inte ett inlägg i debatten, bara ett
konstaterande efter en tävling.
Nu när vi är klara med vårt stora vinterarrangemang, ser jag fram emot att njuta av
andras arbete runt om i distrikt och rasklubbar under resten av vintern.
Vi ses i spåren!?
/Kari-Mette Sundal
Ordförande rasklubben för grönlandshund
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Från vänster Örni (Tinkas Örnippaa), Magnus Olofsson, Diini (Shan Calees Thriller)

MyDog

– 5-8 januari 2012
[Text: Lena Tano, foto: Magnus Olofsson och Lena Tano] Av en slump
fick jag reda på att SPHK-västra inte skulle ha någon monter på MyDog
2012. Då grönlandshunden är en så liten ras och behöver visas upp mer
så ansåg jag att detta var väldigt trist...
... och började kolla upp om SPHKs rasklubb för Grönlandshund möjligtvis var
intresserade av att ha en egen monter. Efter att jag fått tag på ansvarig för rastorget
på Svenska Mässan så fick jag reda på att
ansökan egentligen skulle vara inne redan
dagen därpå men att jag fick en vecka på
mig att försöka få rasklubbens styrelses
beslut samt få fatt i folk som kunde stå
i montern.

SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
i ett samarbete mellan våra rasklubbar.
Detta då vi grönlandshundsmänniskor i
den här delen av landet är så få. Det skulle
bli för mycket för oss få att ha en monter
själva. Jag hade även fått tag på så pass
mycket folk som kunde stå i montern
dessa fyra dagar att jag vågade tacka ja
till två monterplatser bredvid varandra för
våra rasklubbar.

En vecka senare hade jag lyckats övertala
rasklubbens styrelse och även fått med mig

Nu började planeringen för hur montern
skulle se ut. Bakgrunden var lätt att
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bestämma då rasklubbarna i samarbete
tidigare gett Heléne Mobius i uppdrag att
måla vepor med riktigt vackra fjällmotiv
som kan användas vid tillfällen som detta.
Vi ville ha en monter som kändes öppen
och enkel, där folk kände sig välkomna att
klappa våra fina hundar och lätt kunde se
vad vi sysslade med.
En släde i montern är väl nästan ett måste,
så jag valde min lite kraftigare släde för att
på så sätt visa att våra raser är till för att
kunna dra tungt och långt. I släden lades
en mjuk dyna och ett renskinn för att ge
känslan ”där vill jag åka med”. Byggde
en låda som släden ställdes på för att den
skulle synas bättre men även för att vi
skulle kunna gömma väskor och jackor
där under.

Mässan ligger i Göteborg och här nere är
det sällan man har möjlighet att få köra
släde så, som kontrast till släden, valde vi
att ha en cykel i montern för att representera barmarksträningen. Cykeln är ju ändå
det fordon som de flesta har hemma och
det som är lättast att börja dragträna sin
hund med. I cykeln sattes en draglina och
i draglinan en sele. Bredvid cykeln ställdes
en vattenskål och på cykeln hängdes även
en reflexväst och en hjälm. Tanken var att
det skulle se ut som att man precis kommit hem från en tur med hunden och inte
hunnit plocka bort sakerna än.
Som bord i montern användes en stor bur
draperad med vitt tyg där vi kunde ställa
våra broschyrer. Buren var även skön att
ha när någon hund blev trött och behövde
Polarhunden 1/2012
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komma undan en stund. Istället för att ha ett staket runt montern som många andra
rasklubbar har så valde jag, med inspiration av Stora Stockholm, att ha hemmagjorda
kraftiga bänkar så att både de som stod i montern och besökare kunde sätta sig ner
och prata en stund. Bänkarna användes flitigt av både intressenter av våra raser men
även av andra besökare som var trötta i benen så jag tror de var väldigt uppskattade.
Vad visar inte våra raser bättre än bilder? Vi valde att ha samma motiv på bilderna för
de två raserna för att på så sätt poängtera att rasernas användningsområde är så lika.
Vi valde att ha en barmarksträningsbild, en klövjebild, en slädbild, en nordisk bild,
en bild på en uppställd hund och slutligen en valfri bild som förmedlade den härliga
känsla vi många känt när vi gör aktiviteter med våra hundar.
Mässan flöt på som planerat, hade försökt få till så att ingen människa eller hund skulle
behöva stå mer än en halv dag men jag vet att det var några som ställde upp och stod
hel dag också. Vi fick mycket positiva kommentarer om vår monter och om våra fina
hundar. Jag tror vi fött drömmen om en polarhund i många mässdeltagares huvud
efter den här helgen vilket var vårt mål. Efter lite inspiration ifrån Stora Stockholm så
visade jag upp min Örni på rasparaden dragandes mig på cykel. Det gjorde tydligen
stor succe och vi fick många besökare till montern efter det. Vi fuskade visserligen
med handler men så var Örni bara ca 8månader vid tillfället.
Tack alla som ställde upp med att bygga montern, representera rasen under dessa dagar
samt plocka ihop montern efteråt! Det var mycket att tänka på och, som vanligt, lite
stressigt på onsdagen när montern skulle ställas i ordning men vi fick till det! Hoppas
vi får till ett samarbete nästa år också!
Lena Tano, SPHKs rasklubb för Grönlandshund

Bildtext till bildcollage Grönlandshundmästerskapet i Nederhögen 2012, sid 48
1. Ylva K-Södermans grönlandshundar.
[Foto: Ulla Lindroth-Andersson]
2. Rasmus Helbos malamuter vill i väg på den
fina 3 mils banan.
[Foto: Ulla Lindroth-Andersson]
3. Gösta Karlbergs unghundar klara för
mästerskap!
[Foto: Ulla Lindroth-Andersson]
4. Ett lite mindre slädspann, Helen Söderströms
grönlandshundar.
[Foto: Ulla Lindroth-Andersson]
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5. Karin Olsson 2-spann samojed på
grönlandshundmästerskapet
[Foto: Kari-Mette Sundal]
6. Livet som handler är svettigt! Karina
Andreassen med Lennart Andersson och Bore.
[Foto: Ulla Lindroth-Andersson]

Grönlandshundträff i Nederhögen
Januari 2012

[Text: Maria Lütken] Efter all träning med hundarna i regn, lera och is
hemma, såg jag med iver fram mot att komma till Nederhögen och få
köra hundar med släde och att få se snö.
Vi var 4 personer och 13 grönlandshundar som reste redan på söndagen den 15
januari. Vi kom fram sent på natten och
efter att ha fixat för hundarna och lastat
ur bilarna stöp vi i säng.
Måndagen bjöd på bra väder. Vi fixade
med utrustning och hundarnas uppstallning. Det blev också tid till några kortare
hundkörningsturer på kvällen i pannlampans sken.
På tisdagen var vädret också fint och det
sporrade oss att köra en tur i 3-milspåret.

Magnus, som är helt nybörjare fick köra
4-spann mellan oss mer ”vana” hundförare, så att vi kunde ha koll på läget. Han
skötte det med bravur och när jag frågade
om han tyckte det varit kul, så fick jag
bara ett stort leende och sedan ett Jaaaa…
till svar. På kvällen så blev det lite tid att
prata med andra grönlandshundfolk och
utbyta erfarenheter och åsikter.
Onsdag blev det en kortare tur för hundarna. Med passagerare i släden räknade
jag ut att mina 6 grönlandshundar drog
Polarhunden 1/2012

47

1

3

5

2

4

6

ca. 240 kg efter sig i över en mil. Gissa om
det var tungt i uppförsbackarna.
Torsdagen fick våra hundar vila inför meriteringslöpet 3 mil x 2 dagar, som skulle
starta på fredag morgon. Tordag blev den
stora ”anländardagen”. Nu kom den ena
bilen efter den andra. Hundar stallades
upp och luften fylldes av yl och hundskall.
Härligt!!! Förutom grönlandshundarna
kom det också alaskan malamuter och
samojeder. Några hade åkt ända från
Danmark. På kvällen bjöd rasklubben på
grillkorv och bröd, som vi grillade ute vid
ett vindskydd. Barnen var först ut och vi
”äldre” tog vid sedan. Det blev en trevlig
och lättsam uppstart. Det märktes snabbt
att vi blivit många fler. Kylskåpen fylldes
till brädden med mat och man fick samsas
om platsen i köket. Det var härligt att se
många bekanta ansikten och vart man än
vände sig så var det någon som ville prata.
Fredagsmorgonen låg det en spänning i
luften inför tävling och meriteringslöpet.
Efter en bangenomgång och invägning
blev det dags för start. Skidåkarna som
körde nordiskt fick börja. Evert hade
lovat vara min ”handler” i samband med
starten. Hundarna selades på och sattes
framför släden. De var ivriga och sporrade
av alla andra hundar. Vi ankrade loss och
Evert åkte med ned till starten. Perfekt
timing. Vi behövde inte vänta länge för
än starten gick och hundarna satte iväg.
Spåren var fina och hundarna jobbade
bra. Vi fick dessutom tillfälle att träna
omkörning och att bli omkörda. Mina
hundar med min gamle ledarhund Eskimo
(10 år) i spetsen skötte sig ypperlig och
gjorde mig så stolt. Eskimo är visserligen
inte så snabb längre som han varit, men är
erfaren och en mycket duktig fronthund
som jag kan lita på i alla väder. Vi kom i

mål och efter att ha pysslat om hundarna
blev det dags att få mat och slappa lite.
Det kändes i kroppen att man tagit i och
sparkat med hela vägen. Det är inte bara
att stå och åka efter hundarna som en
del tror. Resultatlistor och startlistor för
lördagen kom upp. Håkan och Christina
Nisula höll en suverän föreläsning om
deras långtur från Särna till Kuravaara
med sina Samojeder. Efter det blev det en
tidig kväll.
På lördagen startade vi strax efter 10.
Hundarna visste nu vad som gällde och
var mer fokuserade vid starten. Körningen
förlöpte på ungefär samma vis som dagen
före. Leif och Gisle låg nära varandra i tid
och det blev en hård kamp dem emellan
som Leif till sist vann. Så visst kan hundkörning vara spännande.
På kvällen hade vi Årsmöte i grönlandshundklubben och sedan middag i
form av knytkalas. Det dukades upp den
ena härliga rätten efter den andra. Allt
smakade underbart gott. Det blev en sen
kväll och mycket prat och alla verkade ha
mycket trevligt.
På söndagen gick 1-milslöpet. Vi körde
inte det utan satsade på att packa allt för
att försöka komma hem i vettig tid. Resan
hem gick bra och efter lite pauser m.m.,
så kom jag hem strax efter 01 på natten.
Tack alla som kom och gjorde träffen till
vad den är och ett extra stort tack till Leif
Olsson som kört upp spåren åt oss. Det
var en härlig vecka och jag ser redan fram
mot grönlandshundträffen på Nederhögen
nästa år.
/ Maria Lütken
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Den observante läsaren ser att rasklubben har fått en ny logotyp som följer de gemensamma riktlinjer som SPHK beslutat om. Det har varit en lång process men nu har vi en
ny och fin logotyp och styrelsen tackar Ulf Hedenskog för arbetet med att ta fram den.
Vid medlemsmötet under rasspecialen i Piteå fick styrelsen uppdraget att tillsätta en
grupp, baserad på medlemmarnas förslag på deltagare i gruppen, som ska utreda
huruvida det finns möjligheter till ökat medlemsinflytande och engagemang för alla
medlemmarna i klubben. Är du intresserad av att delta i gruppen? Kontaktuppgifter
på hur du anmäler ditt intresse finns på klubbens hemsida.

www.malamuteklubben.se
Ordförande
Karina Andreasen, 0647-104 60 eller
073-063 80 99
Syrenstorpsvägen 20, 830 05 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

Iasaks Isaq. [Foto: Nina Johannesson]

(F.d.) Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

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, 070-689 48 83
Kyna 610, 784 78 Borlänge

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

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

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

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

Avelsrådet
Linda Söderström, 0301-429 97
polarcollie@gmail.com
My Wendel, 040-602 41 25
eller 0761-705646
my@spottydots.se
Therées Lindqvist, 0733-615 051
seeres@hotmail.com
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Styrelsen vill avsluta med att tacka för sig och vi önskar den nya styrelsen lycka till
med sitt arbete det kommande året!

Hej alla malamutevänner!
Årets första arrangemang för klubben gick av stapeln under trettonhelgen i Nornäs där Snöträffen
traditionsenligt hölls. Vädergudarna har inte varit
på polarhundsägarnas sida i början av denna säsong
utan snön har lyst med sin frånvaro i stora delar av
landet. Även i Nornäs, där det normalt är väldigt
snösäkert, har snön varit en bristvara vilket innebar
att det inte gick att få till ett bra spår på 3-milsbanan
och meriteringen på dragprov 60 fick ställas in. Det
fanns dock tillräckligt med snö på 1-milsbanan och
på lördagen genomfördes det 8 st. dragprov 10 där
ett slädspann blev godkänt med ett 2:a pris och 2
st. spann ställde upp i motionsklassen. På söndagen
genomfördes 6 st. dragprov med 3 st. godkända
med 1:a pris. Två spann ställde upp i motionsklassen. Sedan trettonhelgen har snöläget förbättrats så
till SHAM-draget som klubben arrangerar i Nornäs
den 18-19 februari ska samtliga klasser kunna genomföras.

Höfter, armbågar och ögonstatistiken på
alaskan malamute 2011-01-01-2011-12-31
Höfter 78 st. undersökta
HD grad A 52 st.
HD grad B 13 st.
HD grad C 12 st.
HD grad D 1 st.

Ögon 89 st. undersökta
öga ua 83 st.
katarakt BP lindrig utbredning 1 st.
katarakt BP måttlig utbredning 1 st.
katarakt BP 2 st.
PPM, iris-iris, lindrig 2 st.

Armbågar 73 st. undersökta
ED ua (0) 70 st.
ED grad (1) 3 st.
ED grad (2) 1 st.

När detta skrivs så genomförs de sista förberedelserna inför Malamuteveckan och årsmötet i Ljungdalen. Intresset för veckan har varit stort och det ser
ut att kunna bli ett 35-tal deltagare under veckan och
förhoppningsvis ännu fler till årsmötet. Den nyvalda
styrelsen får rapportera om utfallet av veckan och
årsmötet i sin kommande ledare.
Polarhunden 1/2012
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Nancy Russel om våra meriteringar / Av Kirsten Poulsen
Det har väl inte undgått någon att debatten har böljat fram och tillbaka angående
meriteringen av alaskan malamute i Sverige. Starka fronter har dragits upp och
många har visat stort personligt engagemang i frågan.
Då vi, en stor grupp ägare och uppfödare
av alaskan malamute, trots flera inlagda
motioner till styrelsen för malamuteklubben inte fick gehör för våra synpunkter
”Att meritering av alaskan malamute inte
böra vara en relativ sak, där resultatet är
reoende av andra hundars prestation, och
att hastigheten inte är malamutens varumärke”, beslutade vi oss för att hänvända
oss till AMCA (Alaskan Malamute Club
of America).
Som läsarna kanske vet, tog AMCA saken
särskilt allvarligt och efter att ha granskat
våra regler för meriteringen av alaskan
malamute samt diverse hemsidor med
foto på skandinaviska alaskan malamute
på malamuteklubbens hemsida/FB, fick
vi ett brev med en ingående vädjan att
ändar reglerna så att de på ett bättre sätt
levde upp till rasens standard. Som Steven
T. Anderson, president i AMCA skrev:
”Speed has never been a requirement of
the working Alaskan Malamute.”
Detta brev har varit utgångspunkt till
otaliga diskussioner. Under tiden har det
gått upp för mig att det inte bara är malamuteägare och uppfödare som har känt
sig överkörda. Både i huskyklubben och
samojedklubben har vågorna faktiskt gått
ännu hägre än hos oss med malamuter.
Faktiskt har man på samojedklubbens
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ÅRSMÖTE röstat ”NEJ!” till det nya
förslaget till meritering (årsmötet är, Per
Agefeldt, ju den demokratiska grund som
klubben bygger på, och det enda stället
som riktig demokrati skall arbeta utifrån).
Icke desto mindre har man i SPHK’s styrelse, med uppenbart stöd från SKK, total
struntat i alla demokratiska spelregler och
åsidosatt en rasklubbs årsmötesbeslut.
Var är demokratin nåpgonstans nu, Per
Agefeldt? Och är du så pass insatt i alla
SPHK’s respektive rasstandarder? I en annan ledare hänvisar Hr. Agefeldt ”stöd”
för påståendet om den höga kvaliteten av
de svenska hundarna i SPHK. Bland annat
nämner han Mrs. Nancy Russel. Till det
kan jag bara säga: Käre Per, var vänlig
och läs hennes mening om de nuvarande
meriteringsregler och de hänvisningar hon
ger som argument för sina åsikter.
Till dem som inte känner till Nacny Russel vill jag berätta att hon är uppfödare
av Storm Klouds alaskan malamutes och
har varit och är mycket aktiv i sitt arbete
med hundarna och anses väl som rasens
”Grand Old Lady” och är en internationellt ytterst erkänd domare av rasen.
Nancy russel är dessutom domare för
siberian husky och samojedhund.
På de två seminarier som hon har dömt i
Skandinavien var det INTE skandinaviska
hundar som dömdes som topphundar rent
generellt. Dock ansåg hon att våra hundar var mycket vältränade (för dem som
inte förstår engelska – vältränad är INTE
detsamma som rastypisk).
Och nu lämnar jag ordet till Mrs. Russel

Översatt av Kirsten Poulsen

Är Racing en bra test på Alaskan Malamutes funktion?
Alaskan Malamutes är inte menat att
vara tävlande hundar.
Jag håller helt med presidenten för
AMCA, Steve Anderson i sitt brev till
The Alaskan Malamute Club of Sweden.
Och jag kan inte säga det bättre. Men
jag har gjort en studie av Eskimoernas
liv, och arktiska och antarktiska upptäcktsfärder i jakten på information om
Alaskan Malamute. Här vill jag ge er ett
litet urval av den information som gäller körsträcka, belastning och hastighet
eftersom den inte varierar mycket från en
källa till en annan:
1. Från Peter Freuchen s "Book of the
eskimos:" "... hundarna antog ett trav
som är naturlig för dem - ett trav, som är
för snabbt för människan att gå och för
långsam för honom att köra".
Farten var inte en faktor i Eskimo livet.
2. Från "Cruelest Miles:" Serum körningen till Nome i l927 var ett mix av
de bästa lagen och förare, som fanns
tillgängliga. De 674 miles (1085 km) avslutades i 127 1/2 timmar. Detta är ett
genomsnitt på 5,3 us-miles per timme
(8,5 km / t). Hundarna gick så snabbt
som möjligt över ett väl använt spår, men
med typiska Alaska stormar och under
noll temperaturer (-18 C). De första 505
miles (813 km) av ruten drevs av Malamute typ team. De sista 169 miles (272
km) av Siberian Huskies. (sid. 263)

Den enda hänvisningen jag har hittat på
Malamuter, som deltog i tävling, var i
”the All Alaskan Sweepstakes”.
Detta är en 409 miles (658 km) tävling
från Nome till Candle och tillbaka. Vinnande hastigheter var 5 miles per timme
(8,1 km / t) med Scotty Allens Malamute
mix team i l911 och l912 (s. 67)
"De malamute-teams av Nome, som föds
upp för frakta tunga laster gick sällan
snabbare än 5 miles i timmen (8,1 km /
t)." (Sid. 65)
3. På Byrds l928-30 expedition till Antarktis, en 1525 miles (2454 km) hundspanns-resa till Dronning Maud bergen tog 77 dagar (s. 188). Detta är ett
genomsnitt på 20 miles (32,2 km) om
dagen. Det var en resa, som fick försyningar kastat ned med flygplansleveranser. Byrd fick sina hundar från Eva Seeley
i New Hampshire och de var sannolikt
Malamutes, eftersom hon är den person,
som krediteras för registrering av rasen
i AKC.
4. Malamutes av Mt. McKinley Park:
"Efter den inledande starten kommer en
frakt team (7-12 hundar) lugna ner i en
stadig takt, vanligtvis runt 6 miles per
timme (9,7 km / t), oavsett last .... Denna
stadiga takt, med en belastning, under
långa perioder är där, vart frakthundarna
visar sitt värde."
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5. De mest omfattande statistik jag har
hittat är i USA War Department Field
Manuel: The Dog Transport, l944:

12 december l993: "De påminnade mig
om, att de är Malamuter." Samma 50 miles tog 10 timmar (8,0 km / t)

# 64: Last: "Den genomsnittliga lasten
skall beräknas på antagandet att varje
hund kommer att dra sin egen vikt. Men
laster varierar kraftigt med villkor och
terräng. På plan terräng en belastning av
1000 till £ 2000 (454 till 907 kg) är inte
ovanligt att ett team av 9 till 10 hundar.
I grova, bergig terräng ca £ 300 (136 kg)
är ett bra genomsnittlig last ... "(pg.94)

Obs: Vid denna tid Jamie hade omkring
l000 miles i benene på hundarna sedan
början av hösten. Detta var med 16 hundar i teamet, på ett väl använt spår och
utan belastning. 8.2 miles per timme var
hennes bästa tid (13,2 km / t).

# 67 Rate: Lätt lastat post lag i Alaska
drog genomsnitt 60 miles (96,6 km)
per dag. Tunga laster (100 lb/45 kg per
hund) 20 till 25 miles (32,2-40,2 km)
dygnsmedelvärde är bra. Genomsnitt 3
till 4 miles per timme (4,8-6,4 km / t) är
det som är möjlig. (pg.95)
# 91: Pulka: Hunden kan dra två gånger
sin vikt i ett platt landskap eller på isen.
I bergiga landskap är lasten den samma
som hundens vikt.
Det uppgavs ingen max eller min. hastighet. Detta är den enda referensen jag
har hittat för hundar, som drar en pulka.
Även om armén använde dem under andra världskriget, har de inte blivit populära i USA.
Jamie Nelsons Musher Notes och Miltal
logg för Malamuterna, som hon tränade
inför The Iditarod Race i l994:
11 december, l993: "Åkte 50 miles på 6
timmar, hade ett team av hundar framför
mig." (13,4 km / t)
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Jag ringde Jamie och pratade med henne
om att kräva att Malamuter skulla tävla
och hon svarade följande: "Malamuter
kan inte konkurrera på samma sätt som
Huskies. Om du ska träna för att vinna i
tävlingar för renrasiga malamuter, kommer du att ha magra hundar (dvs magra
till domare och show-hundägare). Vill
show-hundägaren riskera att skada pälsarna, få skador på kotor, axlar och fötter, eller få eventuella slagsmål hundarna
emellan, när trassel uppstår inom teamet
eller med andra team? Eller kommer du
att kunna utbilda domare att förbise ärr,
dålig päls och mycket magra hundar och
belöna dessa hundar? I sitt yttrande kan
showhundägaren inte konkurrera med
en professionell förare. Självklart kan
man skicka sina showhundar till en professionell förare för att bli tränade och
köras i tävlingar, men detta skulle innebära att ge upp hunden i månader. Mycket få människor skulle vara villig att göra
detta, även om de kunde ha råd med det
och att det fanns en färare, som skulle
vara villiga att utbilda dem.
Kom ihåg denna statistik är från teams,
som inte är showhundar och familjhundar, men att statistiken är från professionella arbetande teams. Eftersom ni

kommer att testa showhundar som i huvudsak är husdjur och vars utövande är
begränsat till ett ickeprofessionella förare / ägare kan ni inte förvänta er samma
prestanda. Det skulle inte vara rättvist
mot hunden eller ägaren. Eftersom jag
inte är bekant med terräng, spårvillkor
och klimat i Sverige, ska jag inte försöka
att berätta vad, som skulle vara ett lämpligt test. Men förhoppningsvis genom att
läsa ovanstående statistik, kan ni utveckla ett fungerande program, som kommer
att kunna testa den inneboende arbetsinstinktet hos era Malamuter.
Jag hoppas, att de tester som ni bestämmer er för till era Malamuter inte blir

baserade på hastigheten av de snabbare
teams. Jag har bevittnat vad som händer
med Siberian Husky i detta land. Racing
Siberian är så annorlunda i struktur, päls
och ämne så de inte kan konkurrera i
utställningsringen. Samma sak har hänt
med sport raser. DNA Champion Field
Trial Labrador Retriever är inte längre
den samma som The Comformation
Champion Labrador Retriever. Tänk på
att den typ av bruksprov, ni behöver kan
dela rasen i show-Malamutes och Racing-Malamutes. För att förhindra detta,
måste ni utveckla ett fungerande test,
som visar rasens funktion som tungtarbejdende frakthund, där styrka och uthållighet är nyckelorden - inte hastighet.

Referenser:
1: Freuchen, Peter; Book of the Eskimos, Fawcett World Librbry, NY.NY;1961 Reprint paperback; pg. 62
2.Salisbury, Gay and Laney; The Cruelest Miles, The heroic story of dogs and men in a race against an
epidemic; W.W.Norton and Co. NY; 2003
3. Gould, Laurence M; Cold, the Record of an Antarctic Sledge Journey; A limited edition published by
Carleton College, l984
4. Sunborn,Roy, Park Ranger and Tom Ritter, Park Naturalist; Malamutes of Mount McKinley National
Park, Alaska National Parks and Monuments Assn;1971
5. Dog Transportation; U.S. War Department, Field Manual 25-6, l944; republished by Taylor Falls Bookstore Publication, Taylor Falls, MN; l976
6. Jamie Nelson, Professional Musher, Togo, MN. Her Musher Notes and Mileage Log for l993 and l994
for the Iditarod Alaskan Malamute Team

Svar till Kirsten Poulsen
Nancy Russel om våra meriteringar
Inledningsvis kan vi bara konstatera att
vi än en gång har fyllt värdefulla sidor i
Polarhunden med upprepande insändare.
Det har inkommit flera kommentarer till
styrelsen från medlemmar, båda malamuteägare men också medlemmar från de
övriga rasar i SPHK, att många tycker

att denna debatt inte längre bör föras i
tidningen Polarhunden utan i rasklubbens eget regi, förslagsvis på rasklubbens
forum. Många har gett uttryck för att de
har slutat läsa insändare från högtröstade
malamuteägare.

Polarhunden 1/2012

55

Det som är särskild märkbart och på
gränsen till att kännas pinsamt i denna
insändare är den helt respektlösa och
provocerande ton som hela insändaren
är genomsyrad av och i princip finns inget
nytt i denna artikel jämfört med tidigare
insändare. I grund och botten så handlar
också denna insändare om ett missnöje
mot SPHK’s gällande meriteringsregelverk. Den enda skillnad är att insändaren
denna gång söker stöd från en av ”the
grand old ladies” inom rasen - Nancy
Russel.
Vad gäller meriteringen för alaskan malamute vill vissa malamuteägare att vi ska
ta och göra våra meriteringar så lätta att
det inte går att misslyckas på proven alternativt att man ska ta bort provmeriten
som spärr för utställningschampionatet.
Detta enbart för att de ska kunna få ut
sitt utställningschampionat. I dagsläget
är det ett flertal hundar som saknar godkänd provmerit men har tre certifikat från
utställning och därmed inte får ut sitt
utställningschampionat.
I grund och botten handlar också denna
artikel om att vi på våra meriteringar
klockar våra hundar och ställer deras
prestationer mot varandra. Hela processen
kring det gällande meriteringsreglerverket finns mycket välbeskrivet på SPHK’s
hemsida och i nummer ett av tidningen
Polarhunden, så det finns inte anledning
att göra ytterligare ett försök att förklara
processen. SKK har efter en skrivelse,
angående dragproven, från missnöjda
malamuteägare granskat hur processen
har gått till i rasklubben och de anser att
processen har gått rätt till, i demokratisk
ordning, och besluten är väl förankrade i
rasklubben. Kan inte tro att inte Kirsten
har förstått denna process, det handlar
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istället om att hon inte har accepterat läget
och inte kan finna sig i de meriteringar
som gäller för våra raser fram till 2017.
Ännu en gång kan vi konstatera att de som
visat sitt stora missnöje mot reglerverket
inte har varit engagerade i arbetet med
uppdateringen av regelverket, vilket man
i all evighet inte kan fortsätta att anklaga
styrelsen för. Det är faktisk till syvende
och sist ens eget ansvar om man vill vara
delaktig i processen eller ej!
Med andra ord, ni som har sovit er igenom processen och tror att om ni gnäller
tillräckligt högt och tillräckligt länge - så
kommer saker att ändras i den riktning
ni vill, vill vi bara upplysa om att det inte
fungerar så i verkligheten. SKK arbetar
i 5-års perioder och det gällande meriteringsregelverk gäller t.o.m. 2016. Det
är då ni kan vara med och påverka det
regelverk som kommer att vara gällande
från 2017 och 5 år fram i tiden. Ett tips
till er alla som är så missnöjda: Börja
redan nu att planerar denna ”resa” så ni
inte också nästa gång står och vrålar på
perrongen om att ni skulle vilja ha varit
med på det tåg som lämnade perrongen
för flera dagar sen! Vill ni vara med och
påverka framtiden så gäller det att vara
på banan, inte bredvid. Börja att engagerar er mer aktivt i klubben och kanske
komma ut och prova att köra era hundar
på några meriteringar innan ni fortsätter
att gnälla. Det är så himla enkelt att sitta
på sidolinjen och gnälla över principiella
saker istället för aktivt att engagerar sig
i arbetet. Ni gnäller av rent principiella
grunder, inte för att ni har konstaterat
att era hundar inte klarar proven. Om ni
skulle lägga lika mycket tid på att träna
era hundar som ni lägger framför datorerna på FB eller andra sociala medier,

skrivelser och debatter, så kommer era
hundar att klara meriteringarna utan
problem. En extra bonus skulle vara att
ni fick mer välbalanserade hundar - båda
fysisk och mentalt.
Igen och igen upprepar ni att hastigheten
inte är av vikt för en malamute och dennas funktion, men de prov vi har i Sverige
handlar inte endast om hastighet som man
ständigt hakar upp sig på, de handlar om
kraft (dragvikt) och uthållighet (distans) –
hastigheten är endast ett mätt instrument/
medel/verktyg för att kunna ha någon typ
av selektering och utvärdering.
På rasklubbens medlemsmöte i Piteå i
november hade en grupp av malamuteägare med Kirsten Poulsen i spetsen begärt
att få ordet för en presentation med en
efterföljande debatt. När ordet lämnades
till gruppen, representerat av Kirsten
Poulsen, så hade gruppen inget att säga.
Varför talade man inte nu när ordet var
fritt och personen i fråga för en gångs
skull nu faktisk fanns på plats på ett av
rasklubbens årliga möten? Kanske för att
inte AMCAs president eller Nancy Russel
var på plats som ”supporters” på mötet?
Ungefär en vecka efter mötet lades Nancy
Russels artikel ut på FB, igen valdes en
annan person som språkrör – varför kan
man inte själv framföra sina synpunkter
och faktisk våga stå för det man tycker?
Angående Nancy Russels artikel så har
denna cirkulerat i minst 3 olika versioner.
Styrelsen har varit i kontakt med Nancy,
som har bekräftat att artikeln är ett beställningsverk från en annan skandinavisk
rasklubb och frågeställningen var: Vilken
typ av test Nancy Russel tyckte lämplig för
att testa utställningshundar?
Det som är mest slående i Nancy Russels

artikel är att hon varnar för att vi med
våra dragprov kan skapa en uppdelning i
rasen mellan utställnings- och arbetande
hundar. Denna tes grundar Nancy på att
man i USA och Kanada, där den absolut
största delen av malamutepopulationen
är utställnings- och familjehundar, och
enligt Nancy, så går det inte att ha samma
hundar som utställnings- och arbetande
hundar ”over there”. I motsats till USA
och Kanada har Skandinavien faktisk
bevisat att samma hund kan klarar sig bra
både som utställnings- och draghund. Vi
har ett flertal dubbelchampions i Sverige.
Varför riktas då en så kraftig kritik mot
våra prov? Kanske för att vi faktisk lyckas
att bevara rasen som en enhetlig ras, vilket
amerikanerna inte själva lyckats med?
Det är helt otroligt att det finns ett sådant
engagemang i USA gällande våra prov!
Kanske för att AMCAs egna prov faktisk
inte ger officiella titlar i den Amerikanska
kennelklubben. Den Amerikanska kennelklubben anser att AMCAs dragprov
inte går att kontrollera i tillräckligt hög
grad för att ge officiella titlar. Det är inte
utan undran att man ställer sig frågan
om det verkligen är dessa prov vi ska
använda för att meritera våra hundar här
i Sverige? Vad skulle vi vinna på det när
vi i dagsläget har ett meriteringssystem
som fungerar?
Med denna skrivelse anser styrelsen Kirsten Poulsens artikel besvarat. Om ytterligare debatt önskas ombes ni att ta detta
direkt med styrelsen för SPHK’s rasklubb
för Alaskan malamute och lämna platsen
i Polarhunden för ett material av bredare
intresse för våra medlemmar i SPHK.
Styrelsen för SPHKs rasklubb för alaskan malamute
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en nyhet för 2012 är att vi kommer att försöka få till en fadderverksamhet. Där du
som nybörjare (eller rutinerad) kan finna likasinnade att träna och lära dig mer om
framför drag.

Siberian husky

Styrelsen har snart sitt sista styrelsemöte för detta år och det blir spännande att se hur
styrelsen för nästa år kommer att se ut.
Jag vill tacka för ett givande år som er ordförande 2011.
/Pernilla

http://www.siberianhusky.se
POSTGIRO 38 70 52-4
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
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Varg Tår Outlaw Pete och hans Mamma Stacy efter en 3 mil
Träningspass. Pojken var lite trött !!! [Norbert Gebhardt]

Ordförandes rader
Det är nu snart mitt i vinterns dragsäsong. Några
tävlingar har hunnit gå och när jag skriver detta har
jag precis fått veta att NN valt att ställa in/skjuta upp
Polarhundsmästerskapet som ska gå här i Strömsund.
Vi har just nu -33 grader och bland er medlemmar
har jag fått flera samtal där man är besviken på detta
beslut. Men jag kan nog nästan lova er att man från
NN vill att detta ska vara ett proffsigt arrangemang
och det är då svårt att genomföra i denna kyla. Jag
minns fjolårets SHAM drag där vi körde i -30 grader
och det var flera som hade stora problem med sina bilar, svårt för veterinärer och funktionärer att göra ett
proffsigt arbete när man nästan förfryser händerna
om vantarna ska av för en stund. Polarhundsfolk är
ett tåligt släkte, det vet jag. Men det finns alltid annat
inblandat folk som man inte kan slita lika hårt på..
PM blir förhoppningsvis längre fram på säsongen.
I övrigt så närmar sig vårt årsmöte hoppas det blir
välbesökt och att alla ni medlemmar tycker till om det
kommande verksamhetsåret. Det finns mycket vi kan
lära av varandra och hjälpas åt att skapa aktiviteter
som passar vår mångsidiga ras.
Håll alltid koll på vår hemsida där presenterar vi alla
nyheter först! Under året har det hänt flera saker och
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i styrelsen haft en hel del att arbeta med b.la domarkonferensen 2010 då nytt domarkompendium togs fram och ett nytt reglemente för dragmeriteringar som trädde i kraft
nu 2012. Sen har det varit en del övriga ärende av varierande art.

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

Anneli Jönsson
0413-59 14 99 eller 0730-83 22 16
Hästgatan 11A, 241 32 Eslöv
kennel@deejasome.com

Simmatorp den 10 september 2011. Samojed, PDP
SE(POLAR)CH Snötrollens Oppas Kiska S28850/2005 Uppfödare & Ägare: Linda Almqvist, Linköping.

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
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Sista ordet!
Ja då var det tid igen att skriva i polarhunden, tiden
mellan deadline går som blixten MEN tidningen
dröjer alltid! Det är med lite vemod jag skriver, då
detta blir min sista insändare som ordförande.
I skrivandes stund i slutet av januari har vi äntligen
fått lite minusgrader här nere i Skåne, ja faktiskt
också ett tunt pudervitt täcke av snö. Nu längtar jag
upp till veckan i Furudal som jag hoppas blir lika
trevlig som alla de andra åren jag varit där. Ja det
vet vi när ni läser detta…
Styrelsen har i alla fall jobbat på för att så många
som möjligt ska ha en bra vistelse där och kunna
meritera sina hundar om man nu väljer utställning,
drag eller både och. I år är vi särskilt glada över att
våra utställningsdomare är ”gamla” uppfödare med
massor av kunskap om rasen. Ett stort TACK Annica
& Christina!
Funderar lite över lite av mina år i styrelsen. Jag
började som ledamot 2007 och augusti 2008 gick
jag in som ordförande. Jo det blir fem år och vilka
år det varit! Fort har de gått i alla fall, och när man
då tittar tillbaka på dessa år så har det hänt en hel
del, både positivt och negativt. Vi har under min tid

När jag tackade ja till styrelsearbetet var min ambition att arbeta för att få en enad
rasklubb, där alla kände sig välkomna och att vårt arbete i styrelsen skulle vara med
samojeden i fokus. Att bevara rasens ursprung men även föra rasen framåt i tiden.
MEN jag måste erkänna att där gick jag bet. Det finns tyvärr allt för många som inte
ser helhet i saker och ting utan bara tänker på sig själv och vad som gynnar dem mest.
Jag skulle vilja be er alla att tänka efter innan man i ilskans stund skickar ut ett mail,
gör ett inlägg på facebook , skriver i ett forum eller i sin blogg om någon medmänniska, om den är styrelseledamot eller ej att vi alla är olika. Vi har inte samma syn
eller värderingar på saker. Man kan såra någon väldigt mycket, vilket vissa av oss i
styrelsen fått känna av.
De som arbetar i styrelsen är invalda i demokratisk ordning på ett årsmöte, de gör
allt arbete ideellt. De har INGEN ersättning för allt arbete de lägger ner för kubben.
Utan man gör detta av sitt stora intresse, samojeden! De har alla arbete, familj och
inte minst hundar att ta hänsyn till, något som jag tycker man ska tänka på! Jag läste
en gång ett citat som lyder;” Man får den styrelsen man förtjänar”. Kanske är det så?
Jag vill tacka samtliga som arbetat i styrelsen under den tid jag varit ordförande
ingen nämnd ingen glömd, ni är fantastiska med ert engagemang för vår underbara
ras samojeden!
Ett stort TACK till er medlemmar för utan er ingen klubb. Ett speciellt tack till er som
funnits där i de värsta motgångarna som trott och stöttat.
Till sist vill jag önska den nya styrelsen lycka till i ert arbete!
					

Anneli Jönsson

Klubbkläder/Profilkläder
Styrelsen för SPHK-Samojed har tagit fram en kollektion kläder som vi hoppas
ska bli populära. Det är ptaktiska och prisvärda kläder. Priserna som anges är
inkl. trycken som kommer att vara ett litet på bröstet och ett större på ryggen.
Vi hoppas många vill ha dessa kläder.
För att se och beställa dessa www.sphksamojedklubbklader.n.nu
MVH: Styrelsen SPHK Samojed

Polarhunden 1/2012

61

Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ÖVRIGT

Omplacering
Jag letar nytt hem till min Siberian husky tik som heter Celia, S28397/2007.
Hon är körd framför skidor, trehjuling,
MTB och i 6-spann. Vi har deltagit i
några tävlingar. Hon är lugn inomhus,
van vid hundgård och andra hundar. Ute
är hon pigg på att jobba. Hon är van vid
bur i bil och inne.
Hon har inte jobbat så bra i drag varken
nordisk stil el i spann.
På grund av detta tror jag att ett hem
med mest turambitioner för utflykter i
skog och fjäll med en trevlig och lättsam
hund passar bäst.
Therese 070-218 55 64

Säljes:
Släde Polaris brun 1-2spann
Komplett med skacklar och draglina för
1-spann
Nyskick!
Pris:4500:- Finns i Bålsta
Rebecca 0734-172892
vinterhund@gmail.com

Till avel
Siberian Husky hane KOYAK regnr.
S62900/2003
e. Dino S29191/95, u. Unisak’s Taytena
S45995/2000
Dino e. Unisak’s Tayson u. Unisak’s
Linda Speed.
Unisak’s Taytena e. Rookie’s Sadam u.
Unisaks’s Piri.
Koyak utställd 3CK, deltagit i tävlingar.
24 år med rasen.
Vid intresse ring Eva-Maria och Ulf
0171-443054.
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GRÖNLANDSHUND
Planerad parning, grönlandshund
Går allt väl så planerar jag valpar efter
min Diini (Shan Calees Thriller) till sen
vår/sommar. Diini är verkligen något
extra, hon har gått som ledarhund i
spannet sedan 7månaders ålder. Utställd
med flera exellent och ett cert. Deltog i
Barmarks-SM 2011 där vi lyckades få
en bronsmedalj. Meriterad i Nederhögen i januari 2012 på 2x3mil.
Som far till valparna ligger tankarna åt
Mikkel Varg Viking som ägs av Tove
Robertsen. Mikkel är en hund jag tycker
väldigt mycket om och som kommer
passa Diini väldigt bra. Mer info om
Mikken finns på www.kimassok.com/
mikkel.htm

Kari-Mette Sundal
0730-234
073
181 49063
77 kari-mette@telia.com

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

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

För mer info, kontakta:
Lena Tano
070-337 04 38
teamasasaq@hotmail.com
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Alaskan malamute från kennel Mackinaw. [Foto: Louis Liljedahl]

Hundtransport? Ja, tydligen! [Foto: Nina Johannesson]

SIGRID EKRAN

Iditarod races 2007,2008 og 2012.
Använder Keron 3 GT.

J

Posttidning B

”

Jag måste trivas
i tältet, det är ju
mitt andra hem.”

ag är beroende av ett tält som tål mycket användning. Ofta vilar jag bara 3-5 timmar,
vilket betyder att det är avgörande att tältet är snabbt och lätt att sätta upp och packa
ned. Jag uppskattar det stora utrymmet i tältet eftersom jag ofta har hundutrustning som
behöver torka eller en hund som behöver omsorg och vila. Vädret är ofta dåligt och tältet
måste vara komfortabelt även i storm och annat dåligt väder. Jag är verkligen glad åt mitt
Keron 3 GT och ser fram emot varje gång jag får krypa in i mitt tält!”

Foto: Team Sigrid Ekran (www.teamsigridekran.no)

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

