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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

i
Medlem

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 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 25 maj
Manusstopp 24 aug.
Manusstopp 9 nov.

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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Breda Blickens Atle. [Foto: Anna Kuru]

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer

Våren är här!

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

Eller kanske ändå inte.... 2 dm med nysnö
har gjort hundgårdarna, ja hela gården vit
och vacker igen.

Kassör:

Gunilla Mellgren
Torps-Viken 256
840 12 Fränsta

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

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:

Ewa Lofvar Konradsson
Stora Nora 10
150 23 Enhörna
Grönlandshund:
Kari-Mette Sundal
		
Samojed:
Jan-Olof Högström
Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall
Siberian Husky:
Pernilla West
Risselåsvägen 17
833 35 Strömsund
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

Malin Sundin
Näset 2, 794 92 Orsa
Linda Almquist
Gerstorp Tjärarp 1
585 99 Linköping

ewa.konradsson@sodertalje.se
Tel: 0766-48 27 30
kari-mette@hotmail.se
Tel: 0731-81 49 77
jo@framak.se
Tel: 060-156177,
070-561 47 83
ordforande.sh@sphk.se
Tel: 0730-49 07 46
tävlingssekreterare@sphk.se
Tel: 070-63 98 536
snotrollens@telia.com
Tel: 013- 583 73

Många reaktioner har kommit in till mig
angående innehållet av tidningen och jag kan
bara säga igen till ER ALLA. Det är Ni som
gör tidningen. Jag har många gånger jagat
er för att få höra era idéer och önskemål om
innehållet i tidningen. Jag gör väl det igen.
Kom med förslag på vad ni vill läsa om eller
ännu bättre, skriv ihop nåt själv för det finns
många därute som vill läsa artiklar skrivna av
både erfarna och oerfarna medlemmar.
Jag har ju självklart själv många idéer och
tankar om hur man skulle kunna förändra
och förbättra tidningen men jag behöver hjälp
med det. Jag söker någon som tycker att det
skulle vara roligt att skriva lite till tidningen
och tillhöra redaktionskommittén. Någon som
jag kan diskutera med och bolla idéer.
Och till sist! Ha en underbar vår!
och GLÖM INTE KAMERAN!
// Mia

Omslagsfoto:
Polardistansnatt. [Foto: Niklas Holmberg]
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LEDAR
SKALLET
Klart slut!

Jag har tre råd att ge er.
•
•
•

Tala med varandra, inte om varandra.
När du är som argast och mest irriterad, vänta då några timmar innan du
skriver något på nätet.
Slå vakt om den arbetande polarhunden. Sett i ett världsperspektiv är den
faktiskt utrotningshotad och det är ditt ansvar att rädda den.

Vår och sommar
Till sist vill jag som vanligt så här års önska er lycka till med översommringen. Det är
snart midsommar. Då vänder det och vi går återigen mot kallare och mörkare tider.
Polarhundstider!

Nu kan vi säga klart och slut för vintersäsongen 2011/2012. När vi ser tillbaka så kan
vi konstatera att vi inte har haft samma problem den här vintern som den förra. Det
har inte varit för mycket snö. Snarare har det varit tvärtom. Trots det har det genomförts massor av aktiviteter, tävlingar och meriteringstillfällen för oss och våra hundar.
Jag känner en mycket stor tacksamhet till alla de medlemmar som har möjliggjort allt
det här roliga och positiva för såväl människor som hundar. Ett stort tack till er alla!

Ha det!
Per Agefeldt, ordf. (än så länge)

Polarhundmästerskap
Polarhundmästerskapet arrangerades av Nedre Norra i Strömsund. Mästerskapet skulle
som vanligt ha körts vecka 5, men en intensiv köldknäpp med -30 grader omöjliggjorde allt tävlande och nytt datum blev den 24/25 mars. Då var det åt andra hållet.
Vårvärmen slog till i Strömsund. Trots det var det ett väldigt bra arrangemang. Ett
stort tack till Nedre Norra och ett stort grattis till medaljörerna.
Polardistans
Återigen har SPHK Västra arrangerat Polar Distans. Vi ska vara stolta över att vi har
en distanstävling för renrasiga polarhundar som år efter år drar ett ansenligt startfält
såväl nationellt som internationellt. Den är verkligen värd att slå vakt om. Vi framför
vårt tack till Västra och vårt grattis till medaljörerna.

Dragsele
Non-stop
Combined

Dragsele
Non-stop
Free Motion

art.nr. 7511

Klart slut!
Det här är mitt sista ledarskall. Redan vid årsmötet 2011 meddelade jag att jag avsåg
att lämna mitt uppdrag som ordförande i SPHK vid årsmötet 2012. Jag gör det med
blandade känslor. Det kommer naturligtvis att kännas skönt att efter fem år som
ordförande och ytterligare ett antal år i styrelsen återigen bli en ”vanlig” medlem,
men samtidigt kommer det att kännas vemodigt att lämna det goda samarbete och
det fina kamratskap som vi har haft i styrelsen. Det är naturligtvis andra än jag som
ska bedöma hur vi har lyckats med vårt uppdrag men jag vet att jag själv och alla
andra i styrelsen i varje situation har gjort vårt bästa för att fatta så kloka beslut som
möjligt. Jag riktar ett stort tack till er alla i klubben och önskar den nya eller nygamla
styrelsen lycka till i sitt arbete.

Baggen Expanderkoppel
art.nr. 9508

Baggen Tvillingkoppel

Polarhunden 2/2012

art.nr. 9222

Fyra Ess
Hundsalva
art.nr. 1400

art.nr. 9511

www.häromi.se
polarhunden_nov_ny.indd 1
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art.nr. 7500

Baggen Softbelt
Hundförarbälte

08-653 13 00

1000
produ -tals
för di kter
n hun
d
2011-11-10 11.39
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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
12/5
12/5
17/5
10-12/8
25/8
8/9
15-16/9
16/9
29/9
29-30/9
6-7/10
21/10
4/11

SPHKs årsmöte, Bjurholm, klockan 16:00
Utställning Bjurholm, SPHK Nedre Norra
Utställning Ånnaboda, Örebro, SPHK Mälardalen
Avelskonferens, SPHK, Marieborg, Norrköping
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
Björnrundan, Nornäs, Vildmarkskoperativet i Nornäs
Barmarks-SM, Hällefors
Utställning Bollnäs, SPHK Gävle Dala
Utställning Vaggeryd, Rasklubben för Alaskan malamute

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Patricia Fürnkranz/Arvidsjaur, Åsa Bergman/Kiruna, Anna Brännmark/Luleå,
Kristina Banstorp/Boden
Nedre Norra
Frits Bakker/Lillhärdal, Erika Nilsson/Obbola, Olivia Sundström/Robertsfors,
Elin Nylèn/Hörnefors, Elof Eriksson/Östvall, Simon Bergdahl/Frösön, Annica
Andersson/Bräcke, Emil Ramström/Strömsund, Filip Ramström/Strömsund, Stefanie
Niedergeäss/Mattmar, Bernd Niedergeäss/Mattmar
GävleDala
Sophia Schakowsky Berg/Mora, Elena Smyth/Sandviken, Lena Persson/Älvdalen
Mälardalen
Jörgen Åhrberg/Uppsala, Charlotta Eriksson/Östhammar, Hilma Kardell/Brottby,
Siv Anstett/Västerås, Jimmy Järvekvist/Eskilstuna, Jenny Ramström/Upplands
Väsby, Jesper Andersson/Västerås, Elisabeth Ståhlbrink/Vaxholm, Julia Konradsson/
Enhörna
Västra
Ann-Christine Vestberg/Värmlands Nysäter, Caroline Frodin/Hindås
Södra
Alice Foster Owman/Lund, Magnus Olofsson/Klockrike, Kenneth Johansson/
Tyringe, Kristina Gade/Slöinge, Kaj Albrechtsen/Skurup, Emelie Loft/Gantofta,
Isabell Karlsson Rydell/Kalmar

A
Y
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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
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Tillverkning/försäljning av
draghundsutrustning & tillbehör

Utland
Silje Anette Lyhammer/Norge, Line Buan/Norge, Kristian Röysland/Norge, Anetta
Johansen/Danmark, Birgitte Larsen/Danmark, Toril Hagen Fuglesteg/Norge, Jo Inge
Fuglesteg
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.
Ha en skön och solig vår önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 2/2012
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Ungdomsansvariga Centralt
Kariitta Ryttinger
070/747 62 55
kariitta@kennel-sham.se

Prisutdelningen för ungdomarna på PM där alla står på prispallen. [Foto: Kariitta Ryttinger]

Ungdomsansvariga ute i distrikten

Elisabeth Lönnberg
070-587 32 66
eles@telia.com

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

Ungdomssidan
Nu börjar våren närma sig med stormsteg. Jag tittade i helgen som var i trädgården och där börjar
blåklockorna titta fram. Under dagtid har vi nu haft
mellan 10 – 16 grader varmt. Vem kunde tro att det
skulle gå så fort med våren? Barmarksträningen är
i fullgång sedan en tid tillbaka här i Uppsala i alla
fall. Det är lite tråkigt att vår snösäsong blev så kort,
då snön lös med sin frånvaro. De flesta tävlingar på
snö är nu avklarade för säsongen.
I helgen som var så kördes Polarhundsmästerskapen
där vi utlovat att även dragningen för tävlingen som
vi utlyst skulle göras. Agnes Christofferson drog
lotterna efter prisutdelningen på detta evenemang.
Vinnarna är:
1000 kr Hanna Thornberg, Strömsund
500 kr Max Svernfors, Solfos
250 kr Ante West Strömsund
250 kr Elof Eriksson, Östavall
Vi vill också passa på att gratulera de ungdomarna
som var med på polarhundsmästerskapen.
Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig vår tillsammans med era hundar trots att snösäsongen snart är
borta. Nu får vi se fram emot den gröna årstiden.
//Kariitta
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Agnes och Elof, 250-kronorsvinnarna. [Foto: Kariitta Ryttinger]

Över Norra

rasklubbar. Måste passa på att nämna boende i trakterna kring banan som ställt
upp på alla möjliga och omöjliga sätt och gjort det möjligt för oss att arrangera
tävlingen. Hoppas ni vill hjälpa till kommande tävlingar. Tack alla ni som ställt
upp och gjort Polardistans möjligt i år och hoppas på ett kärt återseende nästa år.
I september skall vi ha vår första draghundsträff och utställning på Tånga Hed i Vårgårda som ersättning för Simmatorp. Hoppas det blir ett välbesökt evenemang. Nu
väntar torrsim ett par månader innan kylan kommer tillbaka och vi kan börja träna
för nya utmaningar.

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Vice ordf.

Polarforskare Palmblad med styrelse och aktivitetsansvariga nafsandes i hälarna
Enda anledningen att längta till sommaren! Noatak's Yukonquest Rimma Du Nuna . [Ägare: Jennie Kraft Hult]

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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Hej alla glada medlemmar i Västra och i
övriga landet.
Har precis avslutat Polardistans 2012 och nu har vi
bara efterräkningarna kvar att göra innan det blir
dags att planera 2013 års Polardistans. Vi har haft
tävlande från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland,
Holland, Frankrike och Schweiz. Hoppas jag inte
glömt något land.
Tävlingen startade på måndag den 5:e mars med 30
mil pulka 1-4 hundar. På tisdagen startade övriga
klasser. Banan var bitvis hård vilket gjorde att det
gick fort i början. Ett snöoväder ställde till det för
många deltagare. Bitvis var det svårt att se hundarna
längst fram. Om det var dessa kombinationer som
gjorde att många tvingades bryta vill jag låta vara
osagt men det var en tuff tävling för alla deltagande.
Funktionärer från hela Sverige och Danmark, (+
en norrman), bidrog till att tävlingen gick att genomföra. De kämpade och slet tappert dygnet runt
under tuffa förhållanden. Så att vara funktionär på
Polardistans är också det en fjäder i hatten.
Detta innebär också att Polardistans är en angelägenhet för hela SPHK och skulle inte fungera
utan hjälp från medlemmar i SPHK’s distrikt och
Polarhunden 2/2012
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Fotograf: Nicklas Holmberg

SPHK Västra bjuder in till höstträff
Den 8-9 september 2012 i Tånga hed, Vårgårda
Officiell utställning lördag 8 september 2012
Domare
Annica Uppström – Siberian husky
Göran Hallberger – Alaskan malamute, grönlandshund och samojed
Anmälningsavgift
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån)
Junior, unghunds-, bruks-, öppen och championklass
Veteranklass från 8 år
Veteranklass över 10 år

www.sphk.se/gavledala
150 kr
300 kr
200 kr
Gratis

Efter den 2:a fullbetalande hunden reduceras priset till 150:- per ytterligare
anmäld hund.
Sista anmälningsdag och betaldatum 15 augusti. Efteranmälan i mån av plats
mot extra avgift på 60 kr per hund fram till den 25 augusti. Alla anmälningar är
bindande. Betalning till Västras BG 5413-5595, märk inbetalningen med utställarens namn och hundens reg. nr.
Använd SKK’s anmälningsblankett http://www.skk.se/Global/Dokument/utstallning/blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf
OBS! fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen.
För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan uppvisas!
Anmälan till: tina.olsson@skanova.se. Alt per post till : Tina Olsson, Grandalen
250, 442 92 Romelanda. Om bekräftelse inte kommit inom en vecka, tag kontakt!
Frågor: Tina Olsson – 0702-211919
På lördag också barn med hund och parklass – 50 kr och anmäls på plats!
Gemensam middag på lördag kväll, anmälan sker till Tånga hed på 0322-624311,
för meny se: http://www.tangahed.se/restaurang.html
Söndag: kortare vagnsrace, prisutdelning och lottdragning. Anmälan lördag före
20:00.
För boende kontakta Tånga hed: 0322-624311, uppge SPHK Västra när ni bokar. Där bokas även ev frukost! För ytterligare information om boende se http://
www.tangahed.se
Vägbeskrivning: Från E20 och övriga vägar, följ skyltar mot Vårgårda, Tånga
Hed. Ca 70 km norr om Göteborg.
Latitud: N58¤ 01.912´
Longitud: E 0124 48.564´
VÄLKOMNA!
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Ordförande
Svea av Vargevass och Nymånens Lihtti i höstträning.
[Foto: Ulf Åkerman]

Hej alla gävledalingar!
På begäran kommer jag inte att prata om vädret just
nu, men jag kan sträcka mig så lång att när ni håller
den här tidningen i handen så kommer det troligtvis
att vara varmare än i skrivande stund. På det här
sättet kommer min väderprognos i alla fall inte vara
inaktuell när du läser detta.
Egentligen borde vi inte prata mer väder men jag
måste ändå säga - Vi hade i alla fall tur med vädret
på Ryssjön Open. Vare sig det berodde på tur eller
skicklighet så prickade vi in den bästa helgen att ha
en tävling på. I och med att jag sagt detta lämnar
jag väderpratet för den här gången och avslutar
med att tacka alla som ställde upp som funktionärer.
Stort tack till Ryssjös slädhundsklubb för att vi fick
använda er klubbstuga och spårsystem. Vad fint det
har blivit med den nya verandan och vi ser redan
fram emot nästa år när start och målkuren kommer
att vara på plats.

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

Sekreterare

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

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

Ord ledamöter

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

Suppleanter

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

Ungdomsansvarig

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

Mediaansv. & Webbmaster
Mats Gelotte, 0247-332 41

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

Nu i dagarna håller vi i styrelsen på att snickra på en verksamhetsplan inför kommande
år. I dagsläget innehåller den vår årligen återkommande träffar och evenemang som
vagnsrace i Ålheden och vår officiella utställning i Bollnäs (oktober), nyttårsrace och
ett eventuellt Ryssjön Open 2013.
Det är det vi kan säga nu, innan årsmötet. Håll koll på hemsidan och facebook för
träffar under sommaren och hösten.
Hoppas att vi syns på någon av våra träffar framöver.

Cecilia
Polarhunden 2/2012
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Vinnaren i 4-spann C Marie Israelsson.

Kari-Mette Sundahl meriterade sin
grönlandshund.

Junioren Lucas Holst körde trespann.

Ett spännande Ryssjön Open!
[Text: Ann Johansson. Foto: Josefin Andersson] Årets tävling i Ryssjön
visade sig bli spännade på flera vis ...
Spårläggarna Gert Eriksson och Roland
Stigestad hade som vanligt lagt knut på
sig själva för att fixa fina spår, något som
dom fick mycket beröm för. En del sa att
dom till och med var bättre än förra årets
kanonfina spår. Men hur goda ambitioner
man än har så kan allt förstöras på nolltid,
något som hände med 17 kilomersslingan
när man började avverka timmer någon
vecka innan tävlingen (!) När sedan
blidvädret strömmade till var det lätt att
börja tugga på naglarna ... Men som tur
är ligger Ryssjön högt, så fast snötäcket
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kring byarna runt omkring smalt ihop var
spåren i Ryssjön fasta och fina.
Nästa nageltuggare var den oerhörda
jämnheten bland spannen. Efter första
dagen skilde det bara sekunder åt mellan
vissa spann i 4-spann C och 6-spann C
så spänningen var rafflande till dag två.
Nyfiken? Resultaten finns på GävleDalas
hemsida.
Förutom de stora klasserna 4-spann och
6-spann C så var det en klass med samo-

jeder, 4-spann och 6-spann A, junior klass
C och 1-spann lina A och glädjande nog
också 2 grönlandshundar i spåren. Det
skulle vara jätteroligt om vi till nästa år
till exempel fick fler anmälningar till juniorklassen och bland A-hundarna, och så
fler grönlandshundar förstås!
En sak som hör till att arrangera tävlingar
är att hitta sponsorer, vilket inte alltid är
så lätt. Därför vill jag tacka dom som
faktiskt sponsrade oss: Engelson, Lyan
- hundbutik i Bollnäs, Vackerthem.com,
Djurmagazinet i Borlänge, Draghundcenter i Söderhamn, Granngården i Falun,
(som var den enda Granngårdenbutik
som ställde upp av dom vi frågade - heder
till dom).

Ett särskilt stort tack går till Vildmannen
som skänkte snöankare och sexspannslina
och Royal Canin som skänkte foderpriser,
vantar och halsdukar till alla tävlande!
När jag ändå är inne på avdelningen tack,
så vill jag berömma alla ni som ställde
upp som funktionärer. Ryssjön Open är
sannerligen ett lagarbete! Det är många
uppgifter som kan verka som småsaker,
men som måste fixas i rätt tid och då är
det ovärderligt att ha en extra människa
just då, just där. Det var skönt att vi var
många för då går allt så mycket lättare.
Och det är ju helt underbart när människor från andra distrikt eller folk som inte
ens är medlem vill hjälpa till!
Puss på er - ni är guld värda!
Polarhunden 2/2012
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Lärare:
Sandra Ohlsson (hundpsykolog)
Frida Lundin (fysioterapeut för hund)
och extern föreläsare om
långdistanskörning.

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

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

Sekreterare

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

Ledamot

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

Ledamot

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

Ledamot

Benjamin Schaap
070-317 14 18
benjaminschaap2@hotmail.com

Shejrix siberians på fjälltur i Ottsjö, 4 mars 2012

Ännu en vintersäsong till ända!
Slädhundstävlingarna är, i skrivande stund, nästan
slut. Vi står fortfarande inför att genomföra en sista
tävling här i vårt distrikt, Polarhundsmästerskapen
i Strömsund, som blev inställt pga kyla. Kyla är väl
inget för våra polarhundar såklart, men kyla kan
varanog så jobbig för oss tvåbenta. Det var lite väl
kort varsel om inställandet, och vi ber om ursäkt
för det och tar till oss kritiken som framförts. Med
hjälp av era åsikter, kan vi i styrelsen växa och vi
välkomnar er att framföra dem.

Jag som skriver det här är ledamot i styrelsen. Är inne
på mitt andra år som ledamot, men ”ny på jobbet”
kan man väl säga och det känns som att jag ’lyssnar
och lär’ än så länge. Jag har haft siberians sedan -95
Suppleant
Bengt-Åke Sjölund
och 2007 kom min första kull under kennelnamnet
bengtake.sjolund@swipnet.se
Shejrix. Efter många år av hobbyhundkörning är
jag numera aktivt tävlande med mina siberians och
som renodlad tävlingsidiot kan man väl lugnt säga att jag siktar på toppen. Med mig
i mitt hunderi har jag min sambo Johan och tillsammans har vi 14 hundar; varav en
är en plott(björnhund) och en är en schäfer. Vi bor i en liten by utanför Lit, som heter
Fjällandet.
Suppleant

Ulrika Karlsson
0647-311 51, 070-229 30 49

I samband med PM’et är det årsmöte och vi hoppas att många nedre norringar dyker
upp för att vara med och rösta fram den nya styrelsen. Presentation av styrelsemedlemmarna kommer i tidningen, så håll utkik. Och med detta, säger vi ett sista hej till
vintern och hälsar våren välkommen!
Väl mött, vi kanske ses på någon utställning!
/Sofia Ericsson, genom styrelsen
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MUCHERSKOLA - Draghundsförarskola
Utbildningsdatum: Sulviken, Åre kommun 21-23 september
(Fredag - lördag 09.00-18.00 Söndag 09.00-16.00)
En spännande utbildning med draghunden i fokus!. Vi blandar teori med praktik. Grunderna för
hundkörning, allt från vikten av rätt utrustning till uppvärmning och stretching. Viktig kunskap om
stress och motivationsmodeller hjälper dig förstå din hunds träning bättre. Med mycket mycket mera!
Utbildningens innehåll: Utrustning. Hundens fysik. Träningsformer. Massage och stretching.
Försäsongsträning. Sommarträning. Klövja med hund. Överhettning. Tävling och spårregler.
Inlärningspsykologi. Vett och etikett inom sporten. Vikten av din och hundens relation – psykologi.
Hundens språk och beteende, flockdynamik och ledarskapsmodeller. Stress. Hundens motivation.
Berikning för draghunden. Gemensam hundkörning.
Förkunskaper: Inga     

Pris: 2500 kr   Familjepris: 4500 kr (max 3 personer)

Övernattning: Det finns olika boende alternativ, på gården finns två stugor alternativt bo i vedeldad
stuga eller i tältsängar i klassrummet. Det är först till kvarn gällande sängplatser i stugorna på gården.
Anmälan: info@hundsteg.se eller www.hundsteg.se

Världskända varg och beteendeforskaren Runar Naees kommer till Sulviken (Åre kommun)
och föreläser i två dagar, detta får inte missas!
Han föreläser med skicklig pedagogik som han blandar med humor och
enorm erfarenhet om framför allt vargen men även om hunden. Missa inte
chansen att lyssna på honom och ta del av hans kunskap – en garanterat
spännande upplevelse!
SPHK medlemmar erhåller 200 kr rabatt på seminariet. Ord pris 1500 kr,
medlemmar 1300 kr (begränsat antal platser).
Anmälan: info@hundsteg.se eller www.hundsteg.se

Invitation til 2 x CAC
d. 1/2-9. 2012 i Nyborg
Adresse:
Nyborg Idræts- & Fritidscenter
Storebæltsvej 15
5800 Nyborg

www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

Sidste tilm: 30. Juli 2012 via www.hundeweb.dk

NO UCH, CIB Bedarra M´m M´m Good ”Amber”.
[Foto: Annika Fjällborg ]

Mikael Sandin
sandin@nymanen.com

Sekreterare

Helen Söderström
076-146 51 31, 0921-651 31
hedsvedjan@hotmail.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 på er alla, våren och värmen är här!
Först vill jag säga grattis till er alla som provat er
på tävling och genomfört tävlingar av diverse slag
under säsongen. Ingen medlem speciellt nämnd men
av egen erfarenhet vet jag att det kräver tid, tanke,
planering och en himla massa nerver att genomföra
tävlingar. Givetvis ska alla fixare, drivande och engagerade personer få en extra tanke av oss alla för
utan de personerna som vill genomföra evenemang
och tävlingar så blir det ingenting!!!
I läsande stund är barmarksperioden här, tävlingar
i Kiruna är avslutade sedan länge, träffar i Överstbyn med omnejd är trivsamma säsongsminnen för
många och årsmötet i Auktsjaur har också passerat.
Jag vill uppmana er alla att gå in på hemsidan och
läsa både protokoll och årsplanering från årsmötet,
förhoppningsvis hittar ni evenemang som är aktuella
och intresserar er.

På Lördag den 12/5 har SPHK sitt årsmöte i Bjurholm, du som medlem är SPHK, utan medlemmar=
inget SPHK, så har ni möjlighet att fara till Bjurholm så passa på, även om ni inte ska
ställa ut någon hund den dagen.
Nu får vi alla ”kavla upp ärmarna” och laga hundgårdar, borsta fällande polara skapelser och se fram emot en sommar med lagomt med värme, lite mygg och tidig frost.
Må väl på er alla så hörs vi!
Helen Söderström, sekreterare Övre Norra.
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Fredag den 31.8 - Evt. ankomst for overnattende gæster
Lørdag den 1.9 - Udstilling - Spisning kl. 18.00 ALLE er velkomne

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg
eles@telia.com

Program:

Søndag den 2.9 - Udstilling og SUPREME BIS med alle dagenes BIS VINDERE
Overnatning
Der kan overnattes i telt på udstillingspladsen for 50 kr. pr person, og der er adgang til bad og toilet.
Grill og hygge:
Lørdag aften er der en oplagt mulighed for hyggeligt samvær med andre slædehunde-folk på udstillingspladsen.
Medbring drikkevarer og mad, der kan tilberedes på den store fælles grill, og vær med til at skabe rammerne om en
fantastisk sensommeraften.
Alle er velkomne, uanset om man overnatter på pladsen eller ej. Tilmelding til: alcapone@post.tele.dk

Dommere:
Vern Harvey has been a Siberian Owner and Exhibitor since 1972. With limited
breeding, the Harvey’s have owned/shown/bred numerous champions. The OSHVAH
Siberians have enjoyed a successful show career including Obedience titles, Specialty
wins, and Multiple Best in Shows.
Vern began judging AKC events in 1990, and is currently approved to judge the
Working Group and several Herding Breeds.. He has judged National Specialties in
Canada, Spain, Hungary, Russia and the USA. Although Vern has owned and exhibited
many breeds in the Working and Herding Groups, his primary focus has always been
the Siberian Husky. He has shown dogs in Obedience, Conformation, and has run a
competitive sled team. Vern believes that actually running the dogs in harness helps
his understanding of the Siberian Husky and evaluation of them in the show ring
Currently a member of the SHCA and the Greater Shelby Kennel Club, Vern was a
founding member for the Siberian Husky Club of Greater Atlanta, the Canada del
Oro Kennel Club, and the Siberian Husky Club of Tucson. He has served as First Vice
President for the SHCA, and has held numerous positions in local clubs.
*******
Dear friends...
I have been asked to do a few lines about myself.
I have bred Samoyeds for about 30 years, starting out with an Italian line.
Then I imported two stallions from England with zamoisky posted.
In recent years I have bred many champions, 6 world ,12 European , 32 internezionational, and I do not remember how many Italians champions.
My goal is to maintain top dogs in Italy for several years continuously.
In daily life I’m a dental teacher, married, with two wonderful children, a girl and a
boy.
My judging career began in 1997 - I started with the Samoyed and now I judge ﬁve
FCI groups: 3,4,5,8,10.
Along with the judging and breeding I also attent the FCI Sled Dog Commission representing Italian Kennel Klub.
Looking forward to see you soon with wonderful sled dogs - Pierluigi Buratti

Polarhunden 2/2012
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De provtagna ställena i Grönland

Ovan: Shegge Mann´s Shauni och Jedeye Steer of Manitou. Steer var med och satt Siberian husky
rekord 2008 på Iditarod. [Foto: Donald Eriksson, Aurora Borealis Adventures HB]

Släktskapsförhållande mellan grönlandshund
och kanadensisk eskimåhund.
Översättning av Louis Liljedahl

Nedan: Toolik's Beyond Hell Above Heaven. [Äg. Jennie Kraft Hult]

Den här artikeln är en fri översättning av en mastersavhandling som heter ”Population Genetic Analyses of the Greenland dog and Canadian
Inuit dog”, Veterinary Master Thesis, Hanne Friis Andersen V8650,
May 2005.
Syfte
Avhandlingens syfte var att med hjälp
av genetiska populationsstudier beskriva
släktskapsförhållandet mellan grönlandshunden och den kanadensiske eskimåhunden.

för ungefär 900 år sedan. Forskare idag
(Morey & Sörensen, 2002) anser att äldre
eskimåkulturer endast sporadiskt höll
hundar. Hundarna som Thule-eskimåerna
hade med sig anses ha samma ursprung
som den kanadensiske eskimåhunden.

Historisk bakgrund
Dagens grönlandshundar kom till Grönland tillsammans med den senaste migrationsvågen av eskimåer (Thule-kulturen)
från den Nordamerikanska kontinenten

De första européer som befolkade Grönland var vikingar på 1000-talet, men den
kolonin dog ut på 1300-talet (Lidegaard,
1991). Först på 1600-talet kom det åter
européer dit. Det var holländska och
Polarhunden 2/2012
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Grönlandshunden Nordic Sleddogs Pukak.

Grönlandshunden Kalaallits Born to Run Ylva.

Grönlandshunden Kalaallits Humle.
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engelska valfångare som besökte ön.
Danskarna började kolonisera västra
Grönland år 1721. Östgrönland förblev
isolerat ända fram till 1884 och troligtvis
har det inte skett någon kontakt att tala
om mellan de västliga och östliga Grönlandseskimåerna. Ett av argumenten för
detta är att det har utvecklats två distinkta
dialekter (Lidegaard, 1991). Har människorna varit åtskilda så har även deras
respektive hundar varit det, resonerar
man. Möjligtvis kan valfångarna och de
danska missionärerna ha haft med sig sina
europeiska hundar som då har kunnat
blanda sig med eskimåhundarna, men
det finns inga skriftliga bevis för detta.
Troligen har eskimåhunden varit isolerad
alltsedan den senaste eskimåinvandringen
och anses således därmed vara en av de
äldsta hundraserna i världen. Man införde
redan 1889 ett förbud mot att importera
hundar till Grönland för att värna om
rasens särart.

att transportera hundar mellan de olika
distrikten med följd att slädhundspopulationerna är uppdelade i genetiska
underpopulationer.

Eskimåerna för inte stamtavlor på sina
hundar. Man har inte heller total kontroll
över parningar då lösa hundar stryker
omkring och kan para sig med de hundar
som man har fastkedjade. Man kan säga
att naturen själv har styrt avelsarbetet
genom att endast de mest hårdföra individerna har överlevt det stränga klimatet
och det omilda och arbetsamma liv som
en eskimåhund framlider.

Anledningen till att man valde Tasiilaq/
Kulusuk på östkusten var att man ansåg
att möjligheten för blandning mellan
hundar från västkusten och östkusten
var minimal. Antalet hundar i Tasiilaq/
Kulusuk är ca. 1680 stycken.

Idag finns det cirka 26 000 hundar i
Grönland fördelade på 11 populationer.
De geografiska avstånden där är enorma.
Exempelvis så är hundarna i Ilulissat och
Qaanaq på västkusten skilda åt av en
kuststräcka på 108 mil bland annat med
en delsträcka på 30 mil där inlandsisen
når ut i havet och försvårar kommunikation. Därmed begränsas möjligheterna

Materialet
Det genetiska materialet till avhandlingen
kommer från Qaanaq och Ilulissat på
västkusten och från Tasiilaq/Kulusuk på
östkusten. Undersökningen av de kanadensiska eskimåhundarna grundar sig på
material som skickats till Köpenhamn från
USA, eftersom man inte kunde finansiera
att själva provta hundar i Kanada.

Kanadensisk eskimåhund, foto Beverly Arseneau Kennel

Qaanaq valdes för att det ligger nära Kanada och för att eskimåer från Qaanaq
och eskimåer från Baffin Island (Kanada)
delar jaktområdet för isbjörn. Det är
känt att det var vanligt att man besökte
varandra på våren och på samma gång har
hundar bytts. Det finns ca. 1340 hundar i
Qaanaq och ca. 4200 i Ilulissat.

Från Qaanaq-området i Västgrönland,
provtogs 19 hundar och från Tasiilaq/
Kulusuk, Östgrönland, 20 stycken. Från
Ilulissat-området på västkusten användes
tidigare provtagna hundar (antalet anges
ej). Man försökte få blodprover från individer som inte var för hårt inavlade,
men eftersom eskimåerna som sagt inte
för stamtavlor så var provtagningen inte
hundraprocentig. Dessutom provtogs
även några lösspringande hundar. Från
USA fick man blod från 21 kanadensiska
eskimåhundar och på dessa hundar hade

Kanadensisk eskimåhund, foto Heidi Hoye

Kanadensisk eskimåhund, foto Heidi Hoye
Polarhunden 2/2012
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Västgrönland 1988-89, där en stor del av
hundpopulationen dog, tog man in hundar
från Östgrönland till Qaanaq.
Författaren diskuterar ingående hur man
inom genetiken definierar en ras och konstaterar i detta fall att grönlandshunden
och den kanadensiske eskimåhunden
tillhör samma ras.

Ovan: Kanadensisk eskimåhund,
foto Heidi Hoye

Avhandlingen avslutas med en generell
diskussion. Här skriver författaren att
förklaringen till att de västgrönländska
hundarna är närmare släkt med de kanadensiska än med de östgrönländska
troligen är den att grönlandseskimåerna

från västkusten hade mer kontakt med
kanadaeskimåerna, medan de inte gärna
kunde ta sig över till östkusten p.g.a. det
enorma hinder som inlandsisen utgjorde.
De till och med ansåg att onda andar
bodde där, så den blev ett naturligt hinder
för kommunikation mellan väst och öst
på Grönland.
Hon avslutar diskussionen med att konstatera att hundarna i Kanada och Grönland tillhör en och samma ras uppdelad
i underpopulationer och att man borde
blanda in hundar från Grönland i den kanadensiska populationen, som inte skulle
ta skada av nytt blod.

T.v.: Grönlandshunden Racystars Arctic
Snowflake (Alma).

man stamtavlor så man var således mer säker på släktskapsförhållandena för dessa.
Eskimåhundarna i Kanada/Alaska/USA
Eskimåhundarna från Kanada skiljer sig
från de grönländska slädhundarna genom
att de förra avlats under kontrollerade
förhållanden. Antalet hundar utanför
Nunavut (självständig stat, del av f.d.
Northwest Territories) är ca. 190 stycken
medan antalet i Nunavut är okänt. Eskimåhundarna i Nunavut användes förr
på samma sätt som i Grönland men idag
endast i en mycket begränsad utsträckning
eftersom snöskotern har ersatt hunden.
Resultat
Det gjordes många olika beräkningar och
de gav ett generellt resultat, nämligen att
den genetiska variationen mellan hundar
i Grönland är lika stor som variationen
mellan Grönland och Kanada. Det ge-
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netiska avståndet mellan grönlandshundarna på Grönlands västkust och Kanada
är mindre än det genetiska avståndet
mellan grönlandshundarna på västkusten
och grönlandshundarna på östkusten.
Med andra ord är grönlandshundarna på
västkusten närmare släkt med de kanadensiska än med de östgrönländska.
Ett delresultat gav emellertid vid handen
att skillnaden mellan Qaanaq och Östgrönland var mindre jämfört med skillnaden mellan Ilulissat och Östgrönland.
En orsak kunde vara att Siriuspatrullen
kan ha blandat in hundar mellan ställena. En annan kan vara att expeditioner
i Östgrönland har haft hjälp av eskimåer
från bland annat västkusten, och på så sätt
har det blandats in hundgener i det Östgrönländska materialet från annat håll.
En tredje möjlig förklaring som föreslås är
att det efter den stora valpsjukeepidemin i

Referenser
Lidegaard, Mads (1991). Grønlands Historie, Politikens forlag, 2. opl
Morey, D & Sørensen, K (2002). Paleoeskimo dogs in the Eastern Arctic in Arctic,
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Ni som vill ha inspiration till sommaraktiviteter med hundarna, gå in på vår hemsida:
http://www.sphk.se/gronlandshund/ . Under rubriken ”bildgalleri ” hittar ni bilder
och berättelser om bl.a. hur man kommer igång med att klövja eller bygger en
terränggående vagn till fjällturen. Grönlandshunden älskar att färdas tillsammans med
sin människoflock, så låt dom inte sitta i hundgården hela sommaren!
/Kari-Mette

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Meriterade hundar vintern 2012
Nordic sleddog's P Pirta. Pirta går ofta i weel med sin sibbevän Asar Av vargevass. [Foto: Malin Aspaas]

Kari-Mette Sundal, 0730-234 063
kari-mette@hotmail.se

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
Sofia Christensen

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Helene Ouchterlony (sammankallande)
och Lasse Hammarfalk
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En som lever som han lär, är Matti Holmgren. Han
uppmanar oss att dela med oss av våra erfarenheter
och kunskaper i Polarhunden. Och han är ingen som
bara sitter och gnäller, utan han skickar in den ena
intressanta artikeln efter den andra. Tack Matti och
Stina för inspiration!
Grönlandshundklubbens styrelse har försökt planera
lite för varje nummer av tidningen, och nu startar vi
upp en artikelserie som heter ”Grönlandshundägare
från norr till söder” . Tanken är att styrelsen tar
kontakt med grönlandshundägare runt om i landet
och frågar om dom vill skriva några ord om sitt
grönlandshundliv. Men ni som redan nu känner att
ni vill berätta; sitt inte och vänta på ett samtal, ta
kontakt med ordförande, så styr vi upp det så det
blir minst en presentation i varje nummer. Ser fram
emot bilder och berättelser!
Vill upprepa uppmaningen om att anmäla sig till
avelskonferensen: ”Den arbetande hunden”. Den
är inte bara för uppfödare! Hoppas träffa många
grönlandshundägare helgen 10-12 augusti. Det blir
en kanonhelg!
I början på juni är det arbetshelg för styrelsen;
medlemmar som har idéer och förslag ang.
verksamheten i rasklubben, är välkomna att höra
av sig till någon i styrelsen innan utgången av maj
månad.

Grönlandshundklubbens träff i
Nederhögen
Dragprov 60.
De hundar som fick 1:a pris var:
Globaldog Tjabo
Globaldog Modesty
Globaldog Laika
Globaldog Kloker
Globaldog E Ludde
Kallasgårdens Niaq
Kallasgårdens Qimanaq
Kallasgårdens Tarqeq
Kalaallit´s Born To Run Ylva
Nordic Sled Dogs Pukak
Nordic Sled Dogs P Borealis
Racystar Yummy
Racystar Xpressions of Snow
Shan-Calees Thriller
Svartisens Löpare
Tinkas Janka
Tinkas Urax
De hundar som fick 2:a pris var:
Kalaallit´s Gimli
Kalaallit´s Born To Run Chess
Kalaallit´s Born To Run Kimiq
Qornoq Arctic Lasilat Eskimo
Yr av Wanvare
Dragprov 10.
De hundar som fick 1:a pris var:
Kallasgårdens Virpi
Kallasgårdens Qimanaq
Kallasgårdens Tarqeq

Mikivok av Wanvare
Nordic Sled Dogs P Borealis
Globaldog Lizzy
Nerriviks Jokk
De hundar som fick 2:a pris var:
Nerriviks Imaq
Kallasgårdens Niaq
Vid Malamuteveckan i Ljungdalen
meriterades 1 grönlandshund på
dragprov 10 med ett 1:a pris som
resultat, och det var Nerriviks Imaq.
Ryssjön Open dragprov 10 deltog 2
grönlandshundar.
Lillracka av Trolldom med 1:a pris.
Kalaallit´s Gimli med 2:a pris.
SHAMdraget i Nornäs dragprov 60.
Nordic Sled Dogs Pukak
Nordic Sled Dogs U Igluksaq
Shan-Calees Thriller
Racystar Yummy
Racystar Xpressions of Snow
Yr av Wanvare
Nerriviks Siska
Dom fick allihopa 1:a pris
Rasen har denna vinter fått 2 nya
hundar som kan ansöka om sitt
polarhundschampionat; Globaldog
Lizzy med ägare Leif Olsson och
Nerriviks Imaq med ägare Gunilla
Mellgren. Stort grattis till dom!!!

Polarhunden 2/2012

29

Helen och hennes fyra grönlandhundar på väg över myrarna i Årrenjarkka

Grönlandshundägare från norr till söder
– Ny artikelserie om att ha grönlandshund i Sverige.
I detta nummer får Helen Söderström i Boden berätta om
sina äventyr.
Hur är det att ha grönlandshund uppe i Övre Norra?
Om man vill vara särskilt unik vad gäller draghundkörning här uppe
så köper man sig två grönlandshundar, sätter hundarna i dubbelskakel
framför en Nordisk släde, packar släden för ett par dagars tur samtidigt
som du tar på dig vallningsbara turskidor och en anorak som skidjacka.
Då snackar vi om att varar helt ensam om
både körstil och delvis val av utrustning.
Som vi alla vet är en del av tjusningen
med att ha draghundar våra möjligheter
till att variera aktiviteten och personligen
så passar det mig bäst att ”gå på tur”. Jag
ska erkänna att jag inte tar turskidorna
jämnt och inte anoraken heller. Mina turer
är lika ofta kombinerade med make och
son som kör skoter till någon fiske sjö,
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bor man med en fiskeguide så blir det lätt
så, där dagen innehåller hundkörning,
mat/fika, lite fiske för mig och tidigare
återresa för mig annars hinner jag ju inte
hem före natten.
Att ha grönlandshund i Boden och stuga
i Årrenjarkka (Kvikkjokksfjällen) innebär
oftast en lång säsong med relativt kort tid
för barmarkskörning vilket jag är tacksam

över. Jag totalförstör oftast föregående års
belag då min iver att ta fram den gamla
träningssläden är alltför stor och de första
träningsturerna går på frost, grus och snö.
Att ha grönlandshund och vistas i skog
och mark, efter skoterleder och diverse
vägar innebär som för de flesta andra en
hel del kontakter med hundrastande grannar och andra som man inte känner. De
första åren som jag hade hundarna, dessa
grönlandshundar som väldigt få har träffat på, så möttes jag nog av de lustigaste
reaktionerna, numer är kommentarerna
färre. Jag har fått frågan ”men va´gör
du?” när jag hösttränade hundarna med
fyrhjuling. Jag har fått passera ägare av
Bischon Friseer som håller upp hundarna
i luften i kopplet!! Jag har även haft någon
kvinna som skrek HJÄLP och slet med sig
sin dvärgspets och började springa från
mig i skoterspåret, hon sprang även ifrån
sin dvärgspets som slängde där i kopplet
bakom henne. Ja, reaktionerna har över
tid varit många och numer är kommentarerna oftast: Oj, va´ härligt det där ser
ut! Eller som en kvinna sa förra veckan
när hennes spanska vattenspaniel hoppade
tvist över mina draglinor och hunden var
hur lycklig som helst, jag trodde du var en
skoter! Med andra ord det händer alltid
spännande grejer när man är ute och kör
hund och för många så är jag och mina
hundar ett annorlunda inslag i naturen.
Hundkörningen i Årrenjarkka är alltid
lugnare och där får jag frågan: ”Vasch
ska du i daa??
Nu när jag har ordet så passar jag på att
flagga för turkörningen. När det gäller tur
så behöver det inte vara tio dagar i Sarek
och bo i tält. Ett sätt att komma sig ut på
en liten tur med övernattning kan vara att
låna/hyra jaktkojor eller andra typer av
rasstugor som finns längs skoterleder eller

älvar. Tjusningen med att gå på tur är inte
att färdas de flesta milen, det är den lugna
hundkörningen över tid och att ni och era
hundar får prova nya äventyr. Om ni vill
prova en snäll fjälltur så kan KvikkjokkPårtestugan och tillbaka till Kvikkjokk
vara en god start. Då blir sträckan ca 20
km enkel väg efter markerad led som går
i skogslandet dvs ni ska inte över något
fjäll och STF-stugan i Pårte är inte speciellt välbesökt av övernattningsgäster.
Som folkskygg turåkare kan jag tycka att
tomma stugor är de bästa stugorna, vi är
alla olika eller hur.
I läsande stund är det inte fjällturer som
vi främst har i tanken, eller? Men jag får
anledning att återkomma i ärendet till
hösten, för visst vore det väl bra om fler
började göra turer för medlemmarna som
Mälardalsdistriktet har åstadkommit. Läs
om deras turer till Valbo med omnejd.
/Helen Söderström,
grönlandshundsägare i Boden

Att åka släde är kallt! Fråga Nils.
Polarhunden 2/2012

31

Några rader om vinterns meriteringsprov
Det var ju inför denna vinter mycket diskussioner kring de nya meriteringsreglerna,
vissa saker som kändes bra och spännande, men även sånt som medlemmarna var
mycket missnöjda med. Det är ju alltid svårt att göra alla nöjda, och man ska nog
försöka ge saker en chans innan tar till alltför hårda ord…
Nu har i alla fall proven gått för den här säsongen. Jag har själv inte deltagit och
meriterat några hundar, men på det jag hör som tävlingssekreterare i rasklubben verkar det ha varit bättre än väntat. T.ex. de gruvsamt stora vikterna i slädhundstil blev
inget större problem visade det sej. Vältränade draghundar fixar det galant, och har
man inte tränat innan kan man väl heller inte förvänta sej så mycket, oavsett vikter
eller distanser.
Vi har haft flera nya ansikten på både dragprov 60 och dragprov 10, så det känns ju
jättekul! Som vi hoppades innan kommer nog 10 km-provet kunna bli en inkörsport
för nya, som något prov senare vågar återkomma och köra 60 km då dom vet att
dom kan fixa mer än dom tror.
För skojs skull har jag räknat lite på vinterns meriteringar, och på 3 år tillbaka då det
kördes enligt de gamla reglerna.

92 respektive 89 % av de startande spannen gick till pris och det måste ju ses som
väldigt bra. Vi får väl fundera på hur vi vill att det ska se ut med dom procenten, hur
många ska egentligen klara 1:a pris? Lyckas 100 % med det får man nog se proven
som en dålig mätning av våra hundar tycker jag själv.
Med denna första säsong bakom oss får åtminstone vi i grönlandshundklubben känna
oss nöjda, det blev ju riktig bra för oss. Och efter en inkörningsperiod då vi lär oss
och vänjer oss vid allt det nya, kanske det till och med visar sej om 4 år att det har
funkat så bra så vi vill fortsätta ha det som vi har det?
Harriet, tävlingssekreterare

Rasen har denna vinter fått 2 nya hundar som kan ansöka om sitt polarhundschampionat; Globaldog Lizzy med ägare Leif Olsson och Nerriviks Imaq med ägare Gunilla
Mellgren. Stort grattis till dom!!!

2009 25 spann meriterade
Polarhundprov 1 - 93 % godkända
Polarhundtest C - 94 % godkända
Polarhundtest D - 17 % godkända
2010 13 spann meriterade
Polarhundprov 1 - 100 % godkända
Polarhundtest C - 67 % godkända
Polarhundtest D - 75 % godkända
2011 15 spann meriterade
Polarhundprov 1 - 92 % godkända
Polarhundtest C - 71 % godkända
Polarhundtest D - inga genomförda
2012 22 spann meriterade
Dragprov 10 - 69 % 1:a pris 23 % 2:a pris		
Dragprov 60 - 78 % 1:a pris 11 % 2:a pris		
Dragprov 100+ - inga genomförda

8 % O pris
11% O pris

Som det syns blev det varken färre deltagande spann eller sämre resultat i vinter som
vi hade oroat oss för innan. Det är både släd- och pulkaekipage som har deltagit
på proven.
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Globaldog Lizzy

Nerriviks Imaq
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Miss Sofi
- eller hur man kommer till Storbritannien
[Författare: Nicole Schwarz] Jo, det var precis dagen innan jag skulle
åka till Polardistans år 2010, när Sofia ringde och frågade om jag kunna
tänka mig hämta en grönlandshundtik, som har blivit omhändertagen,
från en poliskennel här i södra Sverige.
Historien är att Nicola och Stuart köpte en grönlandstik från en kennel här i Sverige
för att förstärka rasen i Storbritannien. Men tiken blev aldrig levererad och eftersom
Nicola och Stuart inte kunde nå uppfödaren längre kontaktade dom SPHK och jag
kom in i spelet. Så åkte jag och hämtade hunden dagen efter jag anlände från Polardistans. Nu är hon här Miss Sofi .
Jag kontaktade Stuart och Nicola och samma dag jag hade hämtat henne och började
omgående med att göra henne ”leveransklar”. Men hur svårt hade det varit att lämna
henne i november. Det kändes som hon har varit min redan för evigheter. Men Stuart
och Nicola har varit jätteglada när Miss Sofi äntligen hade kommit dit. Så nu tänkte
jag att jag kunde åka dit och hälsa på Miss Sofi. Vilket glädje, och utnyttja resan för
att ta med en av mina tikar till parning. Där fanns två fina hanhundar och en av dom
en import från Grönland.
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Så jag åkte dit mellan jul och nyår (planerad var i mars (Löptikar)). En spännande
resan, och vänstertrafiken har varit helt förvirrande. I Peterborough ringde jag till
Stuart så att han kunde hämta mig. Hade aldrig hittad dit, det var mycket värre än
svenska skogar, bara åkrarna och inget annat. Äntligen anlände tåget. Jag först ut
med min lille tjej och sen blev det hundhälsande på många grönisar och malamuter
och naturligtvisst också min Miss Sofie.
Upplevde där i Storbritannien ett mycket engagerat par som älskar sina hundar och
verkligen gjorde allt för att få rasen grönlanshund mer populärt. Hörde historien om
den brittiska forskningstationen i Antarktis som använde sig av grönlandshundar för
att kommer till alla kontrollpunkter. Från den stammen härstammer en hel del av det
nuvarande grönlandshundbeståndet som nu finns i Storbritannien. Målet är att uppfriska rasen och få en bra stam och göra dom mer bekant. Vi pratade om utställningar,
som jag nu inte har mycket aning om, men Nicola hade vunnit en hel del priser med
deras malamuter. Dem berättade att det inte finns så många dragtävlingar och alla
som går av stapeln är på barmark och under 5 km.
Jag berättade mer om kalla vinter och härliga tävlingar i snö, och glömde inte att bjuder
in dem till Nederhögen 2013. Kanske kan Nicola visa lite hur hon får en grönlandshund
att springa lugnt i ringen (good job Nicola). Så det har varit mycket hundsnack. Men
tyvärr blev det ingen parning, men jag möte nya vänner och jag vill sköta kontakten
och kanske att det blir fler resor dit. Och inbjudan till Nederhögen står kvar.
Är ni intresserad så kika gärna in på deras hemsidan www.sledog.com
Polarhunden 2/2012
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vi tror det är viktigt att man på ett enkelt
och snabbt sätt kan hålla kontakt med de
medlemmar som så önskar. Styrelsen har
startat en arbetsgrupp som jobbar med
att ta fram förslag till hur vi ska fortsätta
utveckla demokratin i klubben.

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Ewa Lofvar Konradsson, 0766-48 27 30
Stora Nora 10, 150 23 Enhörna
ewa.konradsson@sodertalje.se

Ewa Lofvar Konradsson och Yóki på promenad.

Vice ordförande

Kirsten Poulsen, 0705-52 57 07
Mullnäset 105, 833 92 Strömsund
alaskanmalamute@mihakias.com

En klubb för alla!

Sekreterare

Jag, Ewa Lofvar Konradsson, är ny ordförande i
klubben och även om min malamutebakgrund är begränsad så är vi alla nybörjare någon gång. Styrelsen
är väl representerad av erfarenhet och min roll är ju
snarare att kanalisera kunskapen där den gör störst
nytta för oss alla. Mitt engagemang för vår underbara
ras är mycket stort.

My Wendel, 076-170 56 46
Ljungaskog 191, 286 91 Örkelljunga
my@spottydots.se

Kassör

Thomas Dahl
018-39 51 20, 0733-46 11 14
Gryta-Husby 22, 749 63 Örsundsbro
thomas@polarhunden.se

1:a suppleant

Anders Hedström, 070-998 57 34
Västerlångvägen 19, 955 32 Råneå
boatbone@gmail.com

2:a suppleant

Krister Sand, 073-076 44 85
Odlarvägen 8, 150 23 Enhörna
krister_sand@telia.com
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I en rasklubb finns det många medlemmar med helt
olika bakgrund och erfarenhet, allt från dem som helt
nyligen skaffat sin första hund eller de som levt med
hundar i hela sitt liv. Det finns också stora skillnader
mellan de som har endast en, eller ett par hundar
och de som har t. ex. 20 st. Alla i vårt avlånga land
har inte heller samma förutsättningar och tillgång
till snö. En del kommer kanske inte ens i närheten
av ett hundspann. I vår klubb ska alla ändå känna
sig välkomna och ha glädje av klubben. Vi vill att
fler ska bli delaktiga och ha inflytande i att utveckla
klubben framöver. Vi har i den nytillträdda styrelsen
beslutat och startat upp en officiell facebooksida som
heter ”SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute”
där vi, när detta skrevs, har 118 st medlemmar. Vi
önskar att så många som möjligt använder detta
forum, liksom vår hemsida www.malamuteklubben.
se som vi håller på att uppdatera och modernisera.
Båda dessa behövs som komplement till varandra.
Ibland händer det att diskussionerna blir heta, men

Vår ambition är att bredda klubben genom att erbjuda/tipsa om fler typer av aktiviteter och information. Det kan handla
om klövjning, spår, agility, terapihund,
weightpull m. m. Medlemmarna själva
ska också få komma med önskemål och
tips. Men vi glömmer ändå inte det viktigaste att malamuten har framavlats för
att arbeta som slädhund. Att skapa både
möjligheter och information om drag är
därför en prioriterad uppgift.
Till sist vill jag berätta att årets Malamutevecka i Ljungdalen var en fantastisk upplevelse. Det var en underbar miljö med fjället inpå knuten, med stjärnklara kvällar
och soliga dagar. Inte en bil så långt ögat
nådde men en malamute under varje träd
och buske. Vi hade bra föreläsningar och
trevlig samvaro på kvällarna. På dagarna
fanns möjlighet att prova på att både åka
och att köra hundspann. Jag åkte en tur
på fjället med ett spann av åtta malamuter,
ett minne för livet som jag aldrig kommer
att glömma. Veckan avslutades med både
dragprov 10 och rasutställning.
Ett stort tack till förra styrelsen som
anordnade detta så genomtänkt och bra.
Nästa år satsar vi på att fortsätta att förlägga Malamuteveckan till Ljungdalen,
så passa på att redan nu boka in vecka
6 år 2013.
I övrigt så ser schemat för 2012 ut ungefär
som för 2011 enligt årsmötets beslut. Vår
vilja och ambition är emellertid att sprida

Ewa och Yóki, 8 veckor gammal.

ut arrangemangen över hela landet så gått
det går, men då behöver vi er medlemmars
hjälp. Hör av er om ni vill göra en insats
liten som stor, allt är välkommet!
Ewa Lofvar Konradsson, ny ordförande
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Att spåra vilt med sin polarhund
[Sofia Brännström] Jag håller med Matti och Stina om att Polarhunden
borde fyllas med mer givande läsning, där vi kan lära av varandra. Började spåna i detta och tänkte att då är det bara att börja.

Det finns så många som är otroligt hundkunniga i detta avlånga land, speciellt
finns det många som Matti, som kan
skriva om råd och deras sätt att tänka
kring drag. Vi har även många som kan
skriva om sina erfarenheter kring långturer på bland annat fjäll, så vad kan jag
bidra med utöver min egen erfarenhet av
drag och fjällturer? Jo, spåra. När det
inte är dragsäsong så tränar, tävlar och
går jag eftersök med mina hundar. Under
jaktsäsongen går jag 1-2 sök i veckan,
ibland mer. Detta tycker jag och hundarna

Bosse som har tagit ett fast grepp om klöven,
jag brukar dela med såg klöven i två, då är de
inte så klumpiga att dra efter sig i skogen.
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är nästan lika kul som att köra en lyckad
tur på fjället. Mitt råd nu inför kommande
barmarkssäsong är att fler börjar med
detta med sina polarhundar.
Under sommaren tränar jag mina hundar
kortare perioder mest p.g.a. värmen men
också för att hålla tempot samt intresset
uppe på hunden. När de är valpar börjar jag med att få upp deras intresse för
klöven, mestadels hör klöven till älg eller
råddjur, men även vildsvin brukar jag
använda om det finns att tillgå. Intresset
väcker jag hos valpen genom att binda
upp valpen, (börjar träna när de är 4-6
månader) sedan ger jag dem tillgång till
klöven som jag bundit i ett tunnare rep.
Valpen får leka med klöven, tugga lite och
med jämna mellanrum så rycker jag bort
klöven tills jag känner att valpen greppar
med ett fast tag om klöven, då drar jag
bort den och går iväg med den. Här brukar
jag variera tillvägagångssättet, ibland släpper jag sedan lös hunden direkt och låter
den med lek leta upp klöven och så busar
vi med klöven en stund. Oftast slutar det
med att jag drar i repet och valpen i klöven. Andra gånger så tar jag lös hunden
men fäster spårlinan i spårselen och låter
hunden gå, springa i sitt eget valda tempo
till benet som oftast ligger bara 10-20 meter bort och så leker vi med den därefter.
När jag spårar har jag alltid spårselen på,
och denna sele får man inte använda till
något annat, för att hunden ska koppla
just den selen till spårning av vilt.

När nu hunden är intresserad av klöven
och att den vet att söka efter doften av
vilt (som utsöndras mest av underdelen på
klöven) börja jag använda blod. För mig
är blodet enbart ett hjälpmedel för hunden
att finna viltet, men utan klöv ska man
inte enligt mig lägga ut ett blodspår, hellre
avstå blodet och endast dra klöven efter
sig. Häll blodet i en flaska som det går att
droppa blodet ur, gärna en 33 cl-flaska.
Man kan göra ett litet hål i korken. Sedan
knyter du fast 10 cm långa plastremsor i
ett antal klädnypor. Bind sedan klöven i ett
snöre så att du kan släpa det i marken så
att det ger ifrån sig vittring. Första spåret
som du lägger bör inte vara mer än cirka
10 meter långt och hunden bör stå bunden
vid ett träd som står cirka 5 meter från
spårets start eftersom den ska se vad du
gör hela tiden. Här låter du den leka lite
med klöven som du tränat på när den var
valp innan du drar klöven därifrån. Först
gångerna man spårar kan det även vara
bra att locka på hunden samtidigt som
man visar klöven då och då för att hålla
hundens intresse vid liv. Börja alltid med
ett kort rakt spår, det ska vara enkelt och
roligt innan man avancerar.
Gör en start genom att sparka upp lite
jord och droppa lite blod i den lilla gropen
som bildas. Anledningen till att man gör
detta uppspark som det kallas, är för att
träna hunden inför riktiga eftersök. Uppsparken är oftast den platsen där älgen
blev skadeskjuten och var man startar med
hunden. Dra sedan klöven i marken och
droppa blod oregelbundet. Det räcker med
en halv deciliter första gången. När och
om man sedan ska gå ett helt spår på 600
meter på prov använder man sig av 1/3
liter blod. Vänta sedan några minuter och
gå spåret, och glöm inte att visa starten för
din hund medan du säger ”spår, sök spår”.

Harry på ett lyckat eftersök, tröttsamt med över
en timmes spårningsarbete men nu väntar han
nöjt på en smakbit.

Var även noggrann med att ”hålla” kvar
hunden vid uppsparket några sekunder,
hundar som rusar från uppsparket framåt
brukar ha större problem med att gå rakt
på spåret. Kom ihåg att det är föraren
som bestämmer tempot, och tänk på att
om ni ska senare gå ett riktigt eftersök
så har man oftast med sig en eller flera
skyttar och att det då ska vara ett tempo
som alla klarar av att hålla. Gör det till en
vana att stanna till, gå fram till hunden,
stryk den på bröstet, ge den kanske vatten
innan du återigen ger den kommandot
att spåra. När hunden hittar klöven ska
den ha mycket beröm, men glupska som
polarhundar kan vara så brukar klöven i
sig vara tillräckligt med beröm för hunden. Låt aldrig hunden ”äga klöven eller
äta upp den helt. För mig är detta viktigt
eftersom jag vid riktiga eftersök inte vill
att hunden ska rusa direkt på viltet. Det
kan vara mycket farligt för hunden och
för föraren samt att efteråt när jaktlagen
kommit till plats vill jag att hunden ska
kunna sköta sig och släpa fram andra till
bytet och inte se detta som sitt.
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Jag tränar Bosse.

Allteftersom man ser att hunden blir
säkrare i sitt spårande och föraren lär sig
att läsa av sin hund utökar man sträckan,
men stressa inte fram. Är man grundlig i
början och låter hunden få självförtroende
i sitt arbete, desto noggrannare eftersökshund får man. Efter hand utökar du
sträckan samt lägger till vinklar i 90 grader. Dessutom ska du lägga spåret tidigare
och tidigare så att hunden får vänja sig vid
att leta spår som har legat några timmar.
När hunden sedan har lärt sig att veta vad
det är du förväntar dig att den ska göra,
då kan man börja lämna hunden hemma
medan man far ut och lägger spåren.
Tänker du tävla måste du först göra en
anlagstest på din hund. Men att tävla är
inte det viktigaste utan det är att du och
din hund gör en rolig och nyttig aktivitet
tillsammans. Och om du vill kan ni göra
en samhällsnyttig insats genom att hjälpa
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till att leta upp djur som blivit påkörda
eller skadeskjutna genom eftersök, fast
då tycker jag att det är bra om man har
åtminstone ett anlagsprov Godkänt för
att veta att man som ekipage klarar av
att spåra vilt. Kom ihåg att allt är annorlunda när man gör det i verkligheten.
Att träna viltspår med snitslar och oftast
spår som du själv har gått, ger omedvetet
en trygghet och en möjlighet till att styra
hunden avsiktligt samt utan avsikt, medan
vid ett riktigt eftersök vet man aldrig hur
djuret har gått, då måste man kunna till
100 % lita på hundens kunskaper som
spårare och jägarna/polisen måste kunna
lita på dina kunskaper som förare. Du
ska kunna vid sådana tillfällen läsa av
hunden utan problem, veta när den är
på rätt spår, kunna läsa av när den är
osäker och i sådana fall stötta hunden på
olika sätt samt ett till råd är att ha läst på
mycket om vilt.
Hur beter sig ett rådjur när den blivit
skadad? Var söker de lega när de blir
skadskjutna? De har alla sina rörelsemönster på hur de oftast beter sig vid sådana
tillfällen. Som spårläggare vid viltspårsprov brukar vi lägga spåren utifrån hur ett
skadeskjutet djur brukar röra sig, så en
vis kunskap om vilt är fördelaktigt. Exempelvis älgar som har blivit skadeskjutna
springer gärna in i snåriga terränger, de
håller sig borta från öppen mark och
lägger sig helst vid vattendrag under ris.
Ett tips är att fast man inte själv har som
mål att jaga så är det givande att ta jägarexamen. En ytterligare anledning till att
gå prov med hunden är att många gånger
vid provtillfällen är nya människor, nya
miljöer och andra lukter från människor
som man mest troligt inte har träffat tidigare, detta kan vara en lärorik erfarenhet
inför eftersök.

Det man också kan tänka på om man ska
gå ett riktigt eftersök är att många gånger
när man väl blir påringd vid exempelvis
påkörning av älg eller något skadeskjutet,
så har platsen när man väl kommit dit blivit nedtrampad och ”förstörd” av många
människor och i vissa fall andra hundar
som kanske i sitt arbete misslyckats. Bland
annat därför är det viktigt att ha tränat på
ett bra uppspark med hunden.
Utrustning
Sele av olika varianter, en smaksak utifrån
vad man själv tycker passar bäst för sin
hund. En del använder sig av Nome-selar
och andra använder sig av ”klassiska”
spårselar. Man får prova sig fram. Spårlina som ska vara minst 10 meter. Samt
klädnypor (används som snitslar) som
man kan fästa plastband på, istället för
plastband går det att klippa sönder plastpåsar eller använda toalettpapper eller
pappersremsor. Blod och klövar kan vara
lite svårare att få tag på men försök på
något slakteri, lokala jägare eller i någon
butik som själv styckar sitt kött. Om det
är svårt att få tag i blod, kan man köpa
vanligt nöt eller renblod som man kan
hitta i nästan alla matvarubutiker. Tänk
på att du kan behöva tillstånd från Jordbruksverket för att lägga blodspår, läs mer
på Jordbruksverkets hemsida. En rekommendation är att kolla upp var det finns
Svea- eller SCA-mark. Dessa marker kan
vara lättare att få tillstånd till att lägga
blodspår på än hos privata markägare.

Berra som hittat sin klöv.

Men det fina med spår är att det går att
lägga var som helst, när som helst. Man
kan utföra denna aktivitet på egen hand
men är man flera stycken går det lättare
och blir roligare. Det man kan tänka på
ifall man ska tävla i viltspår är att välja varierande terräng. Med det menas terräng
som går exempelvis både på kalhyggen
och snårig skog samt kuperad och blött
underlag.
Vill man veta mer om reglerna kring
viltspårsprov och eftersöksprov kan man
hitta dem på SKK’s hemsida samt har
jag skrivit och lagt ut reglerna för viltspårsprov i en artikel som går att finna
på alaskan malamute-klubbens hemsida.

Spårplatser
Den bästa plats att lägga viltspår på är
i skogen. Dels för att det är ett naturligt
ställe för hundar att leta efter mat i och
dels för att det brukar vara tyst och stilla
där. Och tänker du tävla i denna gren läggs
tävlingarna nästan alltid i skogsmark.
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Viktiga tider att boka in för intresserade malamuteägare
•

Björnrundan i Nornäs den 29-30 september med barmarksträning och social
samvaro.

•

Rasspecialen i Vaggeryd den 2-4 november med rasträff, rasmästerskap på
barmark, utställning samt medlemsmöte.

•

Snöträffen i Nornäs under trettonhelgen 5-6 januari 2013 ,med möjlighet till
meritering.

Detta är bara några få smakprov på vad som väntar framöver. För mer information
om aktiviteter titta in på www.malamuteklubben.se vår egen hemsida eller på
facebook på ”SPHK rasklubben för alaskan malamute”.
Hoppas vi ses! //Styrelsen för rasklubben Alaskan malamute

Björnrundan 29-30 sept 2012
Vildmarkskooperativet i Nornäs inbjuder till turkörning
för hundar. Samling på kooperativets P-plats i Nornäs
lörd. 29 sept kl 09.00 Bangenomgång i Nornäs Bygdegård kl. 09.30 före gemensam avfärd till startplatsen.
Sträckan är 30 km och körs på valfritt sätt via 2 st
checkpoints Efter turen gemensam samvaro lörd. kl.
18.00 på Hållbovallen lodge, där det bjuds på kolbotten, kolbulle och andra lokala begivenheter.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Vildmarkskooperativet, SPHK´s rasklubb för Alaskan malamute,
jägare i området och hundfolk.
Boende:
Vandrarhem i Nornäs Rigmor 0251-600 65
Nornäs bygdegård, hårt underlag Maria 070-250 44 91
Naturcamping i Nornäs
Tält och husvagnar i Hållbovallen
Startavg 150:Info och anmälan: info@mrkoppel.se.
Inge Eklund 073-800 22 12
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Välkom

Facebook kan vara väldigt nyttig ibland
Av Louis Liljedahl
Det skrivs alltid om hur skadligt och dåligt det är när något nytt kommer. Det har gällt
radio, TV, TV-spel, dator, mobiltelefon o.s.v. Den äldre generationen har generellt haft
svårt för nya saker och så kommer det förmodligen alltid att vara. Facebooks skadlighet har det skrivits och varnats mycket om. Men som med allting annat så finns det
fördelar och det finns nackdelar. Häromdagen hade jag själv enorm nytta av Facebook,
som jag tycker är ett otroligt kraftfullt och effektivt kommunikationsmedium.
Jag höll på att i elfte timmen få ihop en artikel till medlemstidningen som du nu håller i handen, när jag insåg att jag behövde en bild för att artikeln över huvud taget
skulle bli något. Jag ville ha en bild av en kanadensisk eskimåhund. På Google Bilder
finns det ju massor av lämpliga foton men så är det ju det där med upphovsrätten.
Vad gör jag när jag endast har några timmar på mig? Jo, jag mailar vår amerikanske
vän som jag hade för mig hade sådana hundar för länge sedan. Hon svarar snabbt
och att hon endast har papperskopior och dessutom mindes jag fel. Det var ett par
grönlandshundar hon hade bland sina tjugotre malamuter.
Min fiffiga och kloka hustru sa då att jag skulle försöka med Facebook. Det hann gå
ganska exakt 9 minuter innan jag fick tag i min första bild. Först skrev jag på några
internationella malamutegrupper som sen gav tips vidare till en internationell spetshundsgrupp, som i sin tur gav tips om en grupp för kanadensisk eskimåhund. Jag kom
i kontakt med ett tiotal personer som erbjöd sina bilder och jag skulle kunna fylla
hela tidningen med fina foton av Canadian Eskimo Dog, som den heter på engelska.
Jag ger några tips om grupper som kanske kan intressera Polarhundens läsare. Man
kan gå med i gruppen och se hur den är, och ger den inget kan man ju alltid gå ur den.
Själv har jag den senaste tiden fått tag på en hel del nyttigt hundmaterial och framför
allt ett nytt kontaktnät med likasinnade. Här är några grupper:
*SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute, *World Malamutes United, *Alaskan
Malamute...working side, *Club voor Spitsen en Oertypen, *Friends of the Canadian Eskimodog, *Alaskan Malamute History and origins, *Alaskan Husky Village
Dogs
När man söker efter SPHK på Facebook så får man detta ” Sphingosine kinase (SphK)
is a conserved lipid kinase that catalyzes formation sphingosine-1-phosphate (S1P) from
the precursor sphingolipid sphingosine. Sphingolipid metabolites, such as ceramide,
sphingosine and sphingosine-1-phosphate, are lipid second messengers involved in
diverse cellular processes. There are two forms of SphK, SphK1 and SphK2. SphK1 is
found in the cytosol of eukaryotic cells, and migrates to the plasma membrane upon
activation. SphK2 is localized to the nucleus.”
Man kan ju undra varför i hela friden vårt SPHK inte hänger med sin tid…
Polarhunden 2/2012
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Siberian husky

Verksamhetsplan för 2012
Rasmästerskap i samband med SHAM-draget februari 2012.
Utbildning av avelsrådets funktionärer på SKK utbildning i april.
Styrelsens arbetshelg planeras i maj/juni.
SPHK’s Avelskonferens i augusti 2012.

www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande

Säsongsboken för 2011 – 2012 ska sammanställas.
ITH Chocone samt Waco. [Foto: Donald Eriksson]

Rasspecialen 2012 hålls i Idre Fjäll. Domare för själva utställningen kommer att
vara Erna-Britt Nordin och Boo Lundström. Flera medlemsaktiviteter i samband
med denna helg.

Pernilla Persson, 0730-49 07 46
ordforande.sh@sphk.se

Vice ordförande

Anders Hörnlund
0501-199 54, 070-561 15 16
vanervind@gmail.com

Sekreterare

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör

Jenny Larsson, 070-205 65 29
jennylar1@hotmail.com

Ledamot

Börje Jansson, 070-295 89 72
Borje.j@tele2.se

Suppleanter

Mikael Sandin, 070-625 40 32
sandin@nymanen.com
Marie Israelsson, 070-191 63 79
marie@marieisraelsson.se

Valphänvisning/Omplacering

Ann Wessman, Smess, 0651-220 87
annwessman@telia.com

Utställningsansvarig

Tina Olsson
Tina.Olsson@skanova.se

Avelsrådet

Brenda Golverdingen, 076-119 18 58
info@lowlandssleddogs.com
Elin Mattsson
elin@nattfrostens.se

Siberian huskydagarna arrangeras sista helgen i augusti.

Hej på er!

Medlemsmöte kommer att hållas i Idre Fjäll i samband med rasspecialen.

Tack för förtroendet att leda klubbens verksamhet
även detta år! Årsmötet har varit i samband med
Ryssjön och vad jag hörde var det ett lugnt möte som
avlöpte på ett bra sätt. Vi har fått in två nya personer
i styrelsen. Vi hälsar Jenny Larsson (som ledamot
och kassör) och Mikael Sandin (som suppleant)
varmt välkomna. Vill även passa på att tacka Fredrik
Neiman och Fredrik Filander för sina år i styrelsen.

Gemensam rasmonter för de polara raserna på utställningen Stockholm hundmässa 2012.

I detta nummer presenterar vi årets verksamhetsplan.
För det är ju det detta år kommer att handla om.
Detta har legat ute på hemsidan länge men jag antar
att det bara är en bråkdel av er medlemmar som tagit
del av den? Förutfattade meningar?  Ja vi i styrelsen
har i alla fall inte fått någon som helst respons från er
medlemmar på detta så därför lägger vi ut den även
här! Har du egna tips eller idéer på aktiviteter du vill
se på vår verksamhetsplan? Hör av dig till någon av
oss i styrelsen genom ett mail eller ett telefonsamtal!
Du är varmt välkommen!

RAS skall skickas in till SPHK/SKK för revidering.
Avelsrådet jobbar vidare.
Fadderlista för främst dragverksamhet kommer att upprättas på hemsidan.
Samarbeta med distrikten för meriteringstillfällen i drag.
/Styrelsen för SPHK’s rasklubb för siberian husky
Genom Ordförande Pernilla West

Valberedningen

Marlene Karlsson
xamarlenax@hotmail.se
Elisabeth Lönnberg
Maja Ramström

Representant SPHK valberedning
Donald Eriksson
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Vi har under vårvintern satt upp en FB-sida för Samojed som är avsedd för information från klubben. Den är inte avsedd för diskussioner. Läs mer om sidans regler på
FB. Gå gärna in och gilla sidan så att ni blir delaktiga i informationsflödet! Du hittar
en länk till vår FB-sida på hemsidan.
Ni har väl uppmärksammat Samojeds fina klubbkläder? Om inte, kolla in hemsidan
för klubbkläderna www.sphksamojedklubbklader.n.nu/ . Vi kommer att ha en beställningsomgång som avslutas 31 maj.
http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5

Ha en skön vår med utställningar, klövjeturer och andra aktiviteter!
Jan-Olof

Ordförande

Polarullens samojeder [Foto: Margareta Kohrtz].

Jan-Olof Högström
060-156177, 070-561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
jo@framak.se

Sekreterare

Karin Olsson
060-15 61 77, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
musherkarin@gmail.com

Kassör

Helen Werner, 0227-143 88
Alvägen 3, 736 32 Kungsör
helene.wrnr@gmail.com

Vice ordförande

Camilla Nyström, 073-651 18 18
Aspnäsvägen 20, 177 37 Järfälla
millan.nystrom@hotmail.com

Ledamöter

Leo Kirgios, 070-798 61 03
Röcklingeås 102, 744 31 Heby
leo.styrelse@gmail.com
Erica Eriksson, 073-813 38 06
Högåker 3, 914 93 Norrfors
erica@samokinas.se

Hej!
Tack för förtroendet! Det ska bli spännande att få
jobba som ordförande för Samojedklubben. Vi har
fått en bra sammansättning i styrelsen med engagerade ledamöter och suppleanter. Men vi är många
relativt nya, så visst har vi en utmaning framför
oss! Men känslan jag har av denna styrelse är att
utmaningar triggar den! Jag hoppas att styrelsen
tillsammans med avelsrådet, meriteringsansvarig och
utställningskommittén ska kunna lägga grunden för
ett riktigt bra samojedår!

Nathalie Jakoby
0280-840 85, 070-388 91 80
Husvallgölen 12 / Pränsfallsgården
790 90 Särna
nathalie@nordicnatures.com

Jag ser framför mig ett bra och kanske utökat
samarbete med distrikten, men även med de andra
rasklubbarna.

Suppleant

Internt inom samojed kommer vi behöva hjälp av
aktiva medlemmar inte minst på vinterträffen i
Furudal 2013. Detta för att skapa en bra och aktiv
träff för alla! Löpande under året så ser vi positivt på
fler aktiviteter i Maltegruppens regi. Maltegruppen
är en grupp som sätts samman tillfälligt av medlemmar som vill ordna en aktivitet. Maltegruppen kan
efterfråga och eventuellt få stöd av styrelsen samt
marknadsföra sin aktivitet på Samojeds hemsida
och facebooksida.

Pernilla Wickström-Osietzki
070-618 42 39, 0418-753 65
Oharpsvägen 176, 261 92 Härslöv
kennel@bivvlis.se
Malin Hedlund
070-773 68 65, 0225-401 01
Mullgatan 2, 783 35 Säter
hedlund.malin@telia.com
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Håkan Nisula, som för första gången åkte 3 mil under två timmar i Ryssjön.
[Foto: Josefin Andersson]
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Liten Samojedtjej njuter i solen.

Första gången jag satte min fot i Furudal
var premiäråret 2001, då tillsammans
med familjen och våra två hanar Ruff
och Ricky.
Det året levde orten verkligen upp till sitt
rykte som ett köldhål. Det var så kallt
(runt -30) att ungarna vägrade gå utomhus. Vår bil gav upp andan flera gånger
och fick hjälpas igång av snälla grannar.
Och dragtävlingen ska vi inte prata om.
Alla förare och åkare var vithåriga och
vitskäggiga av rimfrost när de kom i mål.
Men maken och Ruff klarade miltestet
trots kylan, ovallade gamla träskidor och
en dragutrustning som var modern runt
1950.
Älgko i vägen
Jag har många minnen kring Furudal. Till
exempel från det året när jag och Christina (min Furudalspartner sedan många
år tillbaka) lassade bilen full med ungar,
hundar och utrustning och kom exakt till
Lammhult i Småland. Där stod en älgko
i vägen och där kunde den resan ha tagit
slut. Men skam den som ger sig. Efter en
fika hos ett underbart par som snabbt
tog oss ur den värsta chocken fixade vi
en hyrvolvo i Växjö och rullade norrut
igen. Ungarna, som numera blivit vuxna,
pratar fortfarande om det där ”tantskriket” som Bea gav upp när älgen dök upp
framför bilen.

Samojedveckan i Furudal
[Text: Beatrice Palm, foto: Camilla Nyström] Hundprat, slädturer och
fina spår. Kolbullar och strålande sol. Krydda sen allt med lite vargyl och
resultatet blir några underbara februaridagar i samojedmeckat Furudal.

Ett annat minne är när Christina och jag
deltog i pulkastilsklassen med våra tikar
Stella och Mixtra. Ingen av oss är särskilt
bra på skidåkning, men man är ju inte
sämre än att man försöker. Så med vallningsfria laggar under fötterna (det där
med vallning verkar ju så krångligt) gav vi
oss ut i spåret. Stella pinnade på riktigt bra
så när vi kom ut på en plogad skogsväg
bestämde jag mig för att försöka skejta.

Karin Olsson - Bästa Nordiska

Stefan Johansson - bästa lina

Ovan: Walter Seeh - Bästa 4-spann

Nedan: Bir och Bim

Svanskotan gick av
Det skulle jag aldrig ha gjort. Den ena
skidan skar ut i snövallen och fastnade
och jag damp rakt ner på rumpan – eller
snarare rakt ner på svanskotan. Ja, det
gjorde ont. Förbannat ont. Men vem låter
sig störas av sådana bagateller som en bruten svanskota? Så jag borstade av snön,
såg mig omkring för att försäkra mig om
att ingen hade sett min vurpa, klappade
om min hund och skidade vidare. Kvällen
och natten räddades av stora mängder
alvedon. Och nästa dag var det bara att
ge sig ut igen.
Och nu var det – tro det eller ej – Christinas
tur att dimpa ner på svanskotan och skada
sig. Mitt i en nerförslöpa hade matte och
hund lite olika åsikter om vilken väg de
skulle ta. Och vips var vi två som inte
kunde sitta ordentligt på flera månader.
Men vad gjorde det? Vi tog oss i mål på
godkända tider bägge två. Att konkurrensen inte var stenhård förstår ni säkert
själva.
Numera är vi tre som delar stuga i Furudal. Cissy och hanarna Nixo och Minus
har tillkommit. Cissy är en sträng general,
i varje fall när det gäller träning, så årets
nordiska mästerskap har föregåtts av
ett antal pass på trehjulingen respektive
kickbiken.
Femteplacering
Och det är väl bara att lyfta på hatten
och ge Cissy rätt. Träning lönar sig. För
första gången lyckades vi i år få runt ett
fyrspann på godkänd tid – en riktigt bra
tid dessutom – och vi slutade på en femteplats. Visst har vi varit nära att klara
det som tidigare hette polarhundprov 2
flera gånger förr, men bortsett från året
med svanskotfrakturerna har minuterna
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inte varit på vår sida. Men i år gick det
alltså vägen.

finns inget som inte kan bli bättre. Här är
några förslag:

Lite draghjälp fick vi förstås av de färska
vargspåren i närheten av skidstadion i
Furudal. Jag har aldrig sett hundarna så
taggade som när de fick upp vittring efter
vargen/vargarna! Årets tävling bjöd på
lagom kyla, strålande sol och perfekt före.
Ska jag säga något negativt så är det att
banan på sina ställen kändes direkt farlig.
Bitvis slingrade den sig fram i mellan stammar, stenar och stubbar och jag var flera
gånger mycket nära att damma rakt in i
ett träd med släden.

• Informationen. Inledningen på årets
mästerskapstävling blev väldigt tråkig
eftersom flera spann i fyrspannsklassen
missade sina starttider. Så informera
hellre en gång för mycket än för lite på
bangenomgången om vilka regler som
gäller och om att ekipagen MÅSTE vara
på plats i god tid.

Färre hårnålskurvor
Jag vet att stormen ställde till det för banläggarna som fick lägga om sträckningen
i all hast, men om jag får önska något till
nästa år så är det fler raksträckor och färre
hårnålskurvor.
Dagarna i Furudal bjöd också på många
andra upplevelser. Alla ni som lyssnade
på Annica Uppströms roliga föreläsning
om livet med ett gäng samojedhundar vet
vad jag menar. Kolbullarna, som steks
över öppen eld och säljs i samband med
utställningen, är en annan höjdpunkt. En
kolbulle är en tjock, onyttig, fettdrypande
pannkaka med en massa tärnat fläsk i.
Hur gott som helst.
Turerna på sjön är också minnesvärda. I år
hade de duktiga spårläggarna dragit upp
en sjukilometersrunda som utnyttjades
flitigt av både spann och pulkaekipage.
Och sist men inte minst så firade vi en
50-åring. Grattis än en gång till rasklubbens f.d. ordförande Anneli och välkommen i tantgänget!
Furudal ÄR ett vinnande koncept, men det

Prova på drag.

• Hejandet. Förr hejade alla som galningar
när ekipagen var på väg in i mål. Men i
dag lär det finnas någon idiotregel som
förbjuder detta. Något mer trist än en
målgång där alla står tysta finns inte. I
andra grenar, exempelvis agilityn, är det
numera tillåtet att heja hur mycket som
helst. Varför ska draget vara annorlunda?
• Omhändertagandet. Vi vill ju få alla
som är i Furudal för första gången att
trivas och vilja komma tillbaka. Då gäller det att vi tar hand om nykomlingarna
på ett bra sätt. Varför inte satsa på ett
särskilt informationsmöte bara för dem,
eller kanske rent av ett faddersystem där
vi som är gamla i gården ”tar hand om”
var sin ny deltagare?

Ovan: Fredrik Petri - bästa 6-spann

Nedan: Beatrice Palm, artikel skribent.

Och sist men inte minst:
• Stugorna. Är det något som verkligen
skulle behöva en rejäl make over till nästa
år så är det utrustningen i stugorna. Så
Owe, om du läser det här, var snäll och
börja med att skaffa nya madrasser. Tolv
års användning (eller hur länge de nu har
legat i sängarna) har satt sina spår.
Avslutningsvis ett stort tack till er alla
– ingen nämnd och ingen glömd – som
arrangerar Furudalsveckan. Ni är guld
värda!
Polarhunden 2/2012
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY
Vi säljer två vältränade siberian husky
Vänervind Tind: reg nr S46952/2007
Vänervind Naja: reg nr SE41975/2010
Båda hundarna är tysta, snälla och
sociala. De vare sig biter eller rycker i
linor. De är inga hundar som slåss.
För mer information ring:
070-56 11 516 eller
e-post: vanervind@gmail.com
Anders och Agneta Hörnlund

Kennel Vintervisa väntar valpar v.
18 e. Frekkis av Vargevass N27187/07
u. Vintervisa’s Bris Sujozdotter
S63334/2006. Frekkis finns hos
kennel Vargevass och är välmeriterad
både inom drag och har flera cert
på utställning. Var även med på
domarkonferansen och utsågs till en
utmärkt representant för rasen. Bris är
vår ledartik som alltid är glad, positiv
och arbetsvillig. Mycket lyhörd som
ledare och lyder minsta vink, alltid med
en glatt viftande svans. Utställd 1 gång
som unghund och tävlad några gånger.
Gått som ledare på Beaver Trap med
vinst. Detta är Bris tredje kull och har
tidigare gett mycket bra avkommor.
HD, ED och öga ua. Båda hundarna är
välbyggda och friska individer!
Se vår hemsida för mer info: www.
vintervisa.com eller ring Pernilla West
0730-490746
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Planerad parning, Siberian Husky.
Under våren/sommaren 2012 planerar vi
att göra vår första kull. Båda hundarna
arbetar hårt, fokuserade och målinriktade i selen. De har ett bra temperament
och är bra på att äta. Ögon och höfter
har kontrollerats på båda hundarna och
dessa är utan kommentarer. Hanen har
fått första pris på utställning.
Hane: Aslakkgårdens Izbjörnen Izor
S61999/2008 DK16741/2009
Fader: Nay-La-Chee´s Chill Out Balto
N13154/02
Moder: Igais Tassar Zilvra Stigfinnare
S58329/2004
Hon: Vikerkollen´s Donna NO58173/09
Fader: Vänervind Cato S43421/2008
Moder: Varghaugens Candy
NO05860/08
Vid intresse eller för ytterligare information kontakta oss på laila.soeberg@ltu.se
eller +46(0)72-226 35 59

Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ÖVRIGT

För avel

Stuga i Hållbovallen (36 km syd for
Särna) selges.
- 3,4 da. inngjerdet skogstomt.
- Solid vinterbygd helårsbolig 60 m2.
- Stor garsje / carport til 4 biler.
- Dypborret brönn.
- Treningsspor fra tomt rett ut i skogen!

NO UCH & FI UCH
Breda Blickens Atle
Ögon: ua
HD: A/A
ED: 0/0
Atle är även ställd i Sverige med 3 certifikat/varav 2 tagna på SPHK.
(3 BIM och 1 BIR)
Deltagit på flertalet dragtävlingar i Sverige och Finland.
I Finland har han genomfört godkända
dragmeriteringar med
RACE- REK (team) pris: 2
WORKINGTEST- REKÄ/ YLE(team)
pris: 1 (56/60 poäng)= excellent.

Godt samarbeide med naboer om
treningsspor.

För mer info, se hemsida: www.kennellapicum.webs.com
www.kennel-lapicum.bloggplatsen.se

Går allt väl så planerar jag valpar efter
min Diini (Shan Calees Thriller) till
tidig 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 och på SHAMdraget 2x3mil.

Interessert?
Kontakt Leif 0047-90833251 eller
e-post leifbjo@online.no

GRÖNLANDSHUND

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
Mikkel finns på www.kimassok.com/
mikkel.htm
För mer info, kontakta: Lena Tano, 070337 04 38, teamasasaq@hotmail.com
Polarhunden 2/2012
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Kari-Mette Sundal
0730-234
06377 kari-mette@hotmail.se
073 181 49
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

KENNEL ARCTIC ARSSARNERIT
Siberian huskies for middle and long distance racins

Laila & Kenneth Søberg
Skogså 405, 96191 Boden, Norrbotten
Mobile +46(0)72-226 35 59
Mail laila.soeberg@ltu.se
Homepage is under construction

Garanterar 100% Tyska kvalitetsprodukter

Full kraft
ända in i
mål.
Naturligt hälsosammare!

...vi har många gäster som kommer tillbaks till oss pga hundarna, de är så sociala och trevliga.
[Foto: Donald Eriksson, Aurora Borealis Adventures HB]

HAPPY DOG ERBJUDER!!
Köp minst 450 kg av våra produkter och ni
erhåller 30% rabatt + fraktfritt!
? SPORTIVE 26/16

(VID NORMALT ENERGIBEHOV) 539:-/20 KG

? HIGH ENERGY 30/20

(Vid högt energibehov) 579:-/20 kg

? RACE 34/24

(Vid mycket högt energibehov)
599:-/20 kg

Bedrövligt snöläge runt Gävle denna vinter. Pojkarna i lead Frasse t.v. samt Ville t.h. andra led Assar
och sista led Leo. [Foto: Daniel Kaar]

MER INFO:
HAPPY DOG SVERIGE AB
WWW.HAPPYDOG.SE
MEJL: HAPPYDOG.SVERIGE@TELIA.COM
LARS: 073-153 23 05
CARINA: 070-253 24 04

Interquell GmbH · D-86517 Wehringen · www.happydog.de

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:

