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

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

E-POST: polarhunden@gmail.com  Tel: 0253-12 10 11

Ansvarig utgivare: Gunilla Mellgren, Lövlunda 131, 831 91 Östersund
mobil: 070-681 64 77 
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl       
Tryckeri: Gävle Offset, Gävle.

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

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

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2011:

 Nummer 4:  Manusstopp 24 aug. Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 9 nov. Utkommer v. 51

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

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)

Är hunden laddad?
  Praktisk utfodring – underhåll till hunden på bästa sätt

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!

Foto: Nina Plesner
Medlem i vår Breeder Club?

royalcanin.se

Uthållighet
ENERGY 4300 och ENERGY
4800 hjälper dig i arbetet med
att höja hundens uthållighet
och dess generella prestations-
förmåga. Kostenär rik på hög-
koncentrerad och omedelbar 
energi för att undvika utmattning 
och matsmältningsbelastning.
Fodret innehåller utvalda protein-
råvaror med mycket högt biolo-
giskt värde med en smältbarhet 
på 95%, samt högt innehåll av 
fettsyror för effektivt energiut-
nyttjande.
Ge 1/3 på morgonen minst 2 tim.
före arbetet och 2/3 inom 2 tim.
efter avslutat arbete. 

Effektiv återhämtning
REHYDRATION säkerställer hun-
dens elektrolytbalans. Redan vid 
3% vätskeförlust försämras pre-
stationsförmågan. Det är viktigt att 
träna hunden att dricka under och 
efter hårt arbete.
Tack vare Rehydration minskas 
risken för elektrolyt- och vätske-
underskott.

Förnyad energi
RECOVERY ökar tillgänglig-
heten och effektiviteten i den 
näringsmässiga återhämningen.
Genom sin unika sammansätt-
ning hjälper Recovery till att bi-
behålla en optimal muskelmassa 
och ger kroppen förnyad energi 
efter hårt arbete. 
Recovery ges som mellanmål 
under dagen och efter avslutat 
arbetspass.

Recovery och Rehydration fi nns endast hos veterinär!

energy_recovery_rehy_a5_polar_2012.indd   1 2012-02-10   13:48:07



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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Gunilla Mellgren gunilla@bhc.se
 Lövlunda 131 Mobil: 070-681 64 77
 831 91 Östersund 

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

Vice ordförande Ninni Hjortvall ninni_hjortvall@hotmail.com
och ekonomisk Kynna 610 Mobil: 070-227 28 56
ansvarig:  784 78 Borlänge 

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg Tel: 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Camilla Eklund  Tel: 073-040 27 18
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43, 070-649 59 12
Södra:  David Erman Tel: 0709-37 15 91
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson Tel: 0522-66 32 12

SPHK:s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Ewa Lofvar Konradsson ewa.konradsson@sodertalje.se
 Stora Nora 10 Tel: 0766-48 27 30
 150 23 Enhörna 
Grönlandshund: Kari-Mette Sundal kari-mette@hotmail.se
  Tel: 0731-81 49 77
Samojed: Jan-Olof Högström jo@framak.se
 Fridhemsgatan 27  Tel: 060-156177, 
 854 60 Sundsvall  070-561 47 83
Siberian Husky: Pernilla West ordforande.sh@sphk.se
 Risselåsvägen 17 Tel: 0730-49 07 46
 833 35 Strömsund

Tävlingsekr.: Malin Sundin tävlingssekreterare@sphk.se 
 Näset 2, 794 92 Orsa  Tel: 070-63 98 536 
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 Tel: 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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ängen.	[Foto:	Ronja	Ekholm]

MANUSSTOPP!
Jag måste tyvärr berätta att många skickar in 
sitt material för sent och utan att ens förbereda 
mig på det. Jag tycker att det är tråkigt och 
respektlöst och detta gör mig ledsen. Jag lägger 
ner mycket tid på vår tidning och jag vet att 
det uppskattas av väldigt många men många 
verkar också tycka att det är mitt "jobb" att 
ta emot sakerna för sent. Så är inte fallet. Vi  
bestämde för flera år sedan, på en arbetshelg, 
att det som kommer in för sent har jag rätt att 
inte sätta in. Ha det i åtanken. Manusstoppet 
är just det. STOPP !! Man får alltså skicka in 
sitt material för tidigt, jag kräver inte att det 
kommer in på just den dagen, men SENAST 
den dagen!! När jag låter materialet komma in 
försent är i sådana fall när evenemanget man 
vill skriva om händer under manusstopphel-
gen, och man skriver om det direkt efter Inte 
bara för att man har glömt manusstoppet.

Jag påminner flera gånger på Facebook, så 
för er som har Facebook kan det vara bra att 
trycka på "Gilla" knappen där för att få en 
påminnelse.

All material ska skickas till polarhunden@
gmail.com. INTE Facebook och inte till min 
privata mail.

Bilder ska vara i originalstorlek, inte förmins-
kade. Ett litet tips är att i mailet kolla hur 
"stor" bilden är innan man skickar iväg det. 
Är den under 600 kb kan man utgå från att 
den inte är tryckbar.

Njut av sommaren och GLÖM INTE KA-
MERAN

// Mia

Omslagsfoto:	
Eskipot	Trail's	Galena	

[Foto:	Mia	Karacs]



LEDAR
      SKALLET

Tack för att jag har fått ert förtroende att vara ordförande för SPHK i ett år framåt. 
Jag ser fram mot ett inspirerande samarbete i den nya styrelsen. Det finns goda förut-
sättningar, valberedningen har ansträngt sig för att sätta samman en styrelse med både 
yngre och äldre förmågor samt med både nya entusiaster och erfarna styrelseledamöter. 

Årsmötet i maj
Mötet leddes professionellt med Karina Andreasen som ordförande och Lisbeth Brax 
Olofsson som sekreterare. Ett stort tack till dem för deras insatser.

Årsmötet fastställde en verksamhetsplan för tiden fram till nästa årsmöte. Här är 
några av aktiviteterna i den:
• Huvudstyrelsen ska tillsammans med rasklubbarna genomföra konferensen ”Den 

arbetande polarhunden” i augusti i Norrköping. I slutet på maj hade vi 85 anmälda 
deltagare.

• Vi ska inleda arbetet med en ny exteriördomarkonferens, som bör äga rum 2015.
• Den så viktiga ungdomsverksamheten är prioriterad.
• Huvudföreningen uppmanar rasklubbar och distrikt att söka pengar ur aktivitets-

fonder för att använda till nya och fler aktiviteter. 
• Vi ska slutföra arbetet med SPHKs digitala närvaro. Huvudföreningens, rasklub-

barnas och distriktens hemsidor ska få ett enhetligt utseende. Ett användarvänligt 
system för arbetet med webbsidor ska köpas in och göras tillgängligt för både 
rasklubbar och distrikt.

• Det grafiska programmet ska implementeras i hela organisationen.
• Föreningen ska genomföra en arbetshelg i augusti 2012 i Övre Norra distriktet. Till 

arbetshelgen inbjuds ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen, representanter 
för samtliga distrikt samt ett antal nyckelpersoner i föreningen.

• Årsmötet i maj 2013 ska ske i samarbete med Övre Norra distriktet och i samband 
med en utställning i Nedre eller Övre Norra distriktet.

Det hade kommit fem motioner till årsmötet. Med anledning av en motion från Nisse 
Uppström fick styrelsen i uppdrag att utse en kommitté med uppgift att tänka över 
vårt framtida agerande inom draghundssporten, t ex hur vi hanterar vårt medlemskap 
i SDSF. Kommittén ska lägga fram ett betänkande till årsmötet 2013. Övriga motioner 
avslogs av årsmötet.

Vid förra årsmötet gavs ett uppdrag om att SPHKs organisation skulle ses över. Sty-
relsen hade åsikten att samtliga rasklubbar och distrikt skulle delta i arbetet. Men 
arbetet har inte kommit igång eftersom det har varit ett svalt intresse från rasklubbar 
och distrikt. Mot denna bakgrund hade styrelsen föreslagit årets årsmöte att inte 
genomföra översynen, vilket beviljades.

Vid årsmötet togs frågan upp om hur SPHKs styrelse hanterat utbetalning av SKKs 
bidrag till deltagare i VM i Norge 2012. Styrelsen har beslutat att ingen utbetalning 
har skett till de medlemmar som inte representerar något av SPHKs distrikt, dvs de 
har sin tävlingslicens i annan klubb. Årsmötet uppdrog till den nya styrelsen att ta 
upp frågan igen.

Per Agefeldt har varit med i SPHKs styrelse i många år, de sista fem som ordförande. 
Årsmötet avslutades med att jag fick jag förmånen att tacka honom för ett kompetent, 
välstrukturerat och konsekvent ledarskap i vår styrelse. Vi kommer att sakna honom.

Styrelsemötet i april
Styrelsemötet i april ägnades till stor del åt att förbereda årsmötet och handlingarna 
till det. 

Några andra ärenden hanterades också:
Vi beslöt att fastställa det grafiska programmet, som nu finns tillgängligt på SPHKs 
hemsida.

Förslaget till webbpolicy hade varit ute på remiss och bland annat hade SKK lämnat 
synpunkter. SKKs synpunkter hade beaktats i det omarbetade förslaget, som styrelsen 
beslöt att fastställa. Webbpolicyn finns i detta nummer av Polarhunden och på vår 
hemsida.

De nya meriteringsreglerna har varit i bruk sedan årsskiftet. Det fanns en möjlighet att 
göra vissa redaktionella ändringar. Samtliga rasklubbar hade lämnat sina synpunkter 
innan mötet. Styrelsen gick igenom inkomna synpunkter och beslöt att efter en snabb 
remissrunda till rasklubbarana lämna in det justerade förslaget till SKK för behand-
ling.  En ny utgåva kommer att läggas ut på SPHKs hemsida under sommaren/hösten. 
Givetvis kommer även en blänkare i Poarhunden.

Revisorerna hade tillskrivit styrelsen med anledning av SPHKs hantering av SKKs 
bidrag till SPHKs deltagare i VM i Norge 2011. Styrelsen beslöt att inte ändra tidigare 
beslut i frågan.

Gunilla Mellgren
Ordförande
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Webbpolicy för Svenska Polarhundklubben

Inledning
Denna webbpolicy har tagits fram för att ge en tydlig bild av vad Svenska Polarhund-
klubben vill åstadkomma med sin närvaro på webben. Policyn ska ligga till grund för 
ett effektivt och framgångsrikt arbete med webben.

SPHKs webbpolicy omfattar all extern och intern webbkommunikation där webbplat-
sen företräder SPHK, SPHK’s rasklubbar, SPHK’s distrikt samt tävlingar knutna till 
SPHK. Samtliga SPHK-webbplatser ska följa policyn och de riktlinjer som anges i den.

Denna policy är underordnad SPHK’s kommunikationspolicy, grafiska profil och 
varumärkesplattform. SPHK’s grafiska profil ger information om hur logotypen får 
användas, se www.sphk.se.

Mål med webbkommunikationen

•	 Webbplatsen ska vara en plats för kommunikation mellan SPHK och webbplatsens 
besökare.

•	 Webbplatsen ska i första hand vara till för våra medlemmar och i andra hand för 
andra som är intresserade av de fyra polara raserna.

•	 Besökarna ska mötas av korrekt, aktuell information, liksom en enhetlig struktur 
och layout.

•	 Webbplatsen ska genomsyras av SPHK’s målparagrafer.

Informationsstrukturens principer
Informationsstrukturen på SPHK’s webbplats ska sätta medlemmars/besökarnas behov 
i fokus, det vill säga:

•	 Informationen ska struktureras utifrån användarens behov och det ska vara logiskt 
och enkelt för besökaren att hitta på webbplatsen.  Informationen ska ha en naturlig 
plats på webben. 

Språkval
Information som publiceras på vår webbplats ska vara språkligt anpassad efter sin 
målgrupp. Det ska vara enkelt för besökaren att förstå det som skrivs. Informationen 
på vår svenska webbplats ska i första hand publiceras på svenska och i andra hand 
på engelska.

Etik och juridik
Som förening samt en del av SKK’s organisation har SPHK en skyldighet att tillhan-
dahålla en webbplats med sanningsenlig och objektiv information. SPHK’s webbplats 
ska följa god etik. Det får inte förekomma material som är kränkande/stötande eller 
strider mot rådande lagstiftning, exempelvis:

•	 Regeringsformen som reglerar allas rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet
•	 Datalagen
•	 Offentlighetsprincipen (tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen)
•	 Personuppgiftslagen
•	 Upphovsrättslagen
•	 Personuppgiftsförordningen, SFS 1998:1191
•	 Datainspektionens föreskrifter (DIFS)
•	 Lag om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389 (om s k cookies)
•	 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), SFS 1991:1469
•	 Tryckfrihetsförordningen (TF), SFS 1949:105
•	 Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, SFS 1998:112
•	 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), SFS 1960:729
•	 Marknadsföringslagen, SFS 1995:450 (om bl a spam)

Svenska Polarhundklubbens medlemmar/företroendevalda skall på SPHK’s webb-
platser beakta:

•	 Svenska Kennelklubbens webbpolicy för webbplatser knutna till organisationen
•	 Regler för webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben
•	 Rekommendationer till webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben
•	 Etiskt program och etiska regler för Svenska Polarhundklubben

Länkningar från SPHK’s webbplats till medlemmars enskilda webbplatser som innehål-
ler text eller bild som kan anses vara till skada för SKK/SPHK kommer omedelbart att 
tas bort. Detta gäller även de webbplatser som i sin tur länkar vidare till webbplatser 
som kan anses vara till skada för SKK/SPHK.

SPHK accepterar inte att förtroendevalda, övriga funktionärer och medlemmar inom 
SKK-/SPHK-organisationen, vare sig direkt eller indirekt, utsätts för kränkningar el-
ler i övrigt negativa omnämnanden via webbplatser, direkt eller indirekt länkade till 
SPHK’s webbplats. Länkningar till sådana webbplatser kommer omedelbart att tas bort.

Synpunkter och diskussioner inom SPHK välkomnas, men skall följa god sed och 
etik inom föreningslivet, framföras på sakliga grunder och på för föreningslivet och 
SKK-organisationen vedertaget sätt. Länkning till uppfödare får endast förekomma 
på rasklubbarnas webbplatser.

Ansvar
SPHK’s styrelse har tillsammans med respektive styrelse i rasklubbar och distrikt 
huvudansvaret för SPHK’s närvaro på Internet, det vill säga all extern och intern 
kommunikation där webbplatsen/motsvarande företräder SPHK. SPHK har huvud-
ansvaret för innehåll, form, struktur och användarinteraktion på webbplatsen. SPHK 
äger även rätten att göra ändringar i, eller ta bort, publicerat innehåll om det strider 
mot gällande regler och riktlinjer.
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Utveckling av webbplatsen planeras och genomförs i samarbete med de olika webb-
platsernas ansvariga. Webbansvariga för SPHK ska alltid vara delaktiga i utvecklings-
projekt som rör webbplatsen och dess delwebbar.

 I organisationen finns ett antal huvudredaktörer med ansvar för delwebbar, samt re-
daktörer och skribenter som har ett innehållsansvar för vissa sidor. Huvudredaktörerna 
är den som redaktörerna vänder sig när de har problem på sin delwebb.

Den som äger informationen på en webbsida ansvarar för att den hålls aktuell. På varje 
sida ska det klart framgå när senaste ändring är gjord, samt vem som är sidansvarig. 
För publicerat material från extern källa t.ex. foton och/eller textmaterial skall det 
anges vem som äger upphovsrätten.

Sociala tjänster
På sociala tjänster, som t ex Twitter, Facebook, LinkedIn och bloggar m.fl., där repre-
sentant från SPHK agerar som representanter för SPHK ska dessa riktlinjer följas:

•	 SPHKs webbpolicy ska följas vad gäller avsnittet om etik och juridik
•	 Den som startar ett konto ska meddela respektive webbansvarig och respektive 

styrelse.
•	 SPHK’s logotyp ska användas, men får inte förvanskas. 
•	 Regler för webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben

All information som sprids i SPHK’s namn och som riktar sig till en extern mottagar-
krets är att betrakta som allmänna handlingar.

Om ett inlägg i någon social tjänst enbart består av en hänvisning till mer informa-
tion på SPHK’s webbplats så krävs ingen särskild hantering. Om inlägget föranleder 
en diskussion, frågor eller kommentarer som ska besvaras, ska respektive styrelse 
informeras innan inlägget publiceras. 

Rasklubbar och distrikt inom SPHK, bär själva ansvaret för att lagra den information 
som finns på respektive social media. 

Riktlinjer sociala medier
Om du som förtroendevald inom SPHK skapar eller bidrar till bloggar, wikis, sociala 
nätverk, virtuella världar eller någon annan typ av sociala medier är det extra viktigt 
att du agerar professionellt i dina inlägg då det kan råda tveksamheter om du skrivit 
ditt inlägg som privatperson eller som förtroendevald inom SPHK. I sociala nätverk på 
webben är gränserna mellan offentlig och privat, personlig och förtroendevald otyd-
liga. Det du skriver är ditt ansvar. Du ansvar också själv för innehåll som publiceras 
av tredje part - så kallat användargenererat innehåll – som du använder i din blogg 
eller på andra sociala medier. Det begreppet innefattar såväl text som överförda filer 
(video, bilder, ljud, programfiler och dokument) som du länkar till eller lägger upp. 

Kom ihåg att inte svara i affekt, och att det inte är något självändamål att svara på allt. 
När du väl har skrivit något kan du inte ta tillbaka det. Om en uppretad diskussion 
tar fart, är den svår att stoppa. Det du publicerar når långt och kommer att finnas 
kvar länge, så tänk över innehållet noga.

Om du delar ditt blogginnehåll på din Facebooksida – och inläggen skapar en dis-
kussion, frågor eller kommentarer som besvaras av dig i egenskap av förtroendevald 
inom SPHK, måste informationsutbytet sparas. Du ansvarar själva för att lagra sådan 
information .

SPHK räknar med att alla som deltar i sociala medier å SPHK’s vägnar förstår och följer 
de här riktlinjerna. Dessa riktlinjer är dynamiska och kommer fortsätta att utvecklas 
i takt med att nya tekniker och verktyg för sociala nätverk tas fram. 

Övrigt
SPHKs webbpolicy har varit ute på remiss till respektive rasklubb och distrikt inom 
SPHK samt granskats av SKKs föreningskommitté. 

SPHK fastslog webbpolicyn den 21 april 2012.

SPHKs webbpolicy ska revideras årligen i samband med SPHK’s arbetshelg.
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Alaskan	malamuterna,	Iluaq	och	Atka,	sniffar	älg	i	skogen.	
[Foto:	Frida	Björcman]

Ordförande 
David Erman, 0709-37 15 91 
david@erman.nu

Vice ordförande
Joakim Persson, 0705-53 68 65 
bjp@unayok.se 

Sekreterare
Torbjörn Antonsson, 0768-81 33 35
torbjorn.antonsson@gmail.com

Kassör
Anne Andersson Grönberg, 0703-41 30 20
gronberg309@hotmail.com

Ledamot
Daniel Röning, 0708-48 29 18
thornberg75@hotmail.com

Ungdomsansvarig
Jörgen Pålsson, 0709-41 99 70
jorgen.palsson@gmail.com

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

God sommar, alla södringar!

Just nu är det dryga 27 grader, och klockan är inte 
mer än strax efter 10. Inget väder som våra polarhun-
dar direkt njuter av, även om en del av oss säkert gör 
det. Själv ser jag det från den ljusa sidan och hoppas 
på snö. Hoppet är tydligen det sista som överger 
människan, men det är kanske en gnutta orealistiskt 
att ha slädföre i maj eller juni månad. 

Oavsett slädföre, så kan man alltid sysselsätta sig med hundarna. I Södra har två av 
medlemmarna organiserat en halvdagskurs i sjukvård för hundar och människor. 
Kursen var specifikt tillverkad för hundförare och inriktades huvudsakligen på all-
varligare skador. 

Träffen inleddes med en teorilektion och grupparbete där vi fick gemensamt spåna 
om allt som kan gå illa när vi kör hund, både på snö och barmark. Grupparbetet gav 
mycket underlag till resten av diskussionen, och var en rejäl ögonöppnare för en del i 
gruppen. Ni har väl alla ordentligt med skydd när ni kör hund? Bara för att regelverket 
i princip bara kräver heltäckande kläder, handskar och hjälm, betyder inte det att t.ex. 
en ryggskena är förbjuden. Kör säkert, gott folk!

Sista delen av träffen spenderades med att bandagera både människor och hundar. 
Det var inte alla hundar som var så väldigt förtjusta i det, men det blev i alla fall inga 
färska bitskador. Svårigheten i att t.ex. bandagera ett stort sår på bringan var påtaglig. 
Södra tackar Susanne och Torbjörn å det varmaste för detta initiativ, och vi hoppas 
att det kan upprepas! 

Nu i dagarna hålls även en ungdomsträff i samarbete med SBK Halmstad. Vi hoppas 
på en riktigt trevlig tillställning och tackar Jörgen för allt jobb med detta. 

Jag avrundar som vanligt med en påminnelse att vi i Södra är en förening, och att vi 
*gemensamt* bygger upp den, med träffar och andra aktiviteter. Är det något ni som 
medlemmar är intresserade av eller sugna på att göra inom ramarna för föreningen, 
hör av er!

Ha en bra sommar
David 

Hundlöpet 2012
Foto:	Patrik	Olsson	Adickes

Nedan:	Malin	Granqvist	med	”Roo”	Hid-
den	Trail	Fireunfafnir

Överst till höger: Johan	 Olsson	 med	
”Melwin”	Bergtuvas	Maranello

Nederst till höger: 2a	bästa	Matte:	Malin	
Granqvist	med	”Roo”	Hidden	Trail	Fire-
unfafnir	och	2a	bästa	Husse:	Johan	Ols-
son	med	”Melwin”	Bergrtuvas	Maranello.
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http://www.vastra.sphk.se

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

Vice ordf.
Mats Jonsson, Törresröd 179
463 92 Lilla Edet, 0709-665 165

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

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

Suppleant
Sara Nilsson

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
Tobias Eliason 

Valberedningen
Jose Perez (sammankallande)   
Mattias Hammer (Suppleant) 
Tobias Eliason (Suppleant)
Tina Olsson Utställningsansvarig
070-221 19 19 
Jennie Kraft Hult Utställningskommittén  

Vi har haft ett årsmöte den 1 april där det blev 
några förändringar men glädjande nog fick styrelsen 
förnyat förtroende. Sara Nilsson välkomnas som 
suppleant i styrelsen. Jose Perez valde att ställa upp 
som sammankallande i valberedningen. Tack för det.
 
Vår webbmaster Magnus Svernfors tackade för sig 
innan årsmötet och men kunde tyvärr inte avtackas 
på årsmötet vilket hade varit trevligt då vi tycker 
han gjort en förnämlig insats med vår hemsida. Så 
det får bli ett officiellt tack i Polarhunden istället.  
Tack Magnus.

Tobias Eliasson blev tillfrågad och tackade ja till rol-
len som ny webbmaster och vi tror han kommer att 
göra ett gott arbete när han blivit varm i kläderna. 
Det är lite att lära sig innan man behärskar hemsidan.
Vi har precis bildat en tävlingskommitté eller skall 
jag säga att den bildades på initiativ av Mats Elias-
son, Therese Hemberg, Mats Hemberg och Joakim 
Svanström som är ingående medlemmar i den. Tack 
för det initiativet. 

Passar på att påminna om Västras höstträff på 
Tångahed i Vårgårda som är den nya platsen ef-
ter Simmatorp och som vi hoppas skall bli lika 
uppskattad. Se separat Pm för fler uppgifter. 
Nu är det dags att gå i ide tills hösten kommer med 
nya utmaningar.

Polarfarare Palmblad

Lowlandssleddogs	Diva	gräver	en	sommarlya	i	trädgården.	
[Foto:	Marlene	Karlsson]

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)  150 kr
Junior, unghunds-, bruks-, öppen och championklass  300 kr
Veteranklass från 8 år  200 kr
Veteranklass över 10 år  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 utstäl-
larens namn och hundens reg nr.
Använd SKK´s anmälningsblankett http://www.skk.se/Global/Dokument/utstall-
ning/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 – 070 -221 19 19

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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Hej! Den nya styrelsen har endast suttit fem da-
gar i skrivande stund men planering av aktiviteter 
pågår för fullt. Vi ser framåt med ett stort intresse 
för det kommande året i distriktet och hoppas alla 
medlemmar kommer på våra träffar, det ska finnas 
något för alla.

Allt eftersom datum spikas kommer det sättas ut på 
hemsidan så ha koll.

Nu i sommarvärmen vilar hundarna ifrån draget. 
Mina egna får sig ett svalkande bad i sjön tillsam-
mans med mig då jag simmar med en hund i taget. 
Lovar att man är rätt så mör i kroppen efter att 
simmat med 16 hundar, huvudsaken de är nöjda 
samtidigt tränar man sig och stärker både ryggen 
och musklerna.

KM till vintern hoppas vi få till för tävling med 
meriteringar. Det vill nog många ha då ribban har 
höjts, även försöka få till meriteringsmöjlighet på 
barmark. Även spår för träning då vi hoppas på en 
snörik vinter. Själv bör jag ta en kurs för GPS och 
kartläsning.

Det vi inte får glömma är vår ungdomsverksamhet och lägren som är mycket uppskat-
tade av dem som varit med. Hör av er till Gabriella som är ansvarig för Mälardalen. 
Har ni några önskemål om aktiviteter eller förslag skicka ett e-mail till styrelsen.

Mvh Britt med Styrelsen

Ordförande
Britt Forsgren, 08-550 930 43
070-649 59 12 
Mindalsvägen 8, 155 91 Nykvarn 
brittforsgren@hotmail.com

Vice ordf. 
Andreas Knudsen, 070 -840 59 95
570-262 16
Snösundsvägen 7, 134 66 Ingarö 
info@ingaronaprapat.se 

Sekreterare
Louise Bonta, 070-221 07 30
Lillarmsjö 94, 916 93 Bjurholm 
louise.bonta@telia.com

Kassör
Sofia Sellström,  070-72 78 47
Nenninge 24, 761 94 Norrtälje 
sofiasellstrom@gmail.com

Ledamot
Gun Andersson, 08-512 921 18
070-726 61 84 
Gottröra Hagsäter 8358, 762 95 Rimbo 
samojed@tele2.se

Suppleant
Miriam Taekema, 0174-261 04
070-509 73 99
Uls-Väsby 22, 740 10 Almunge 
mejtaekema@telia.com 
0174-261 04 
070-509 73 99

Leonard Antonsson 

Utställningskommitté 
Linda Almqvist
Matilda  Haglung
Madeleine Eriksson

http://malardalen.sphk.se

Snocribs	Zeena	O´Onaak.	[Foto:	Ronja	Ekholm]

MÄLARDALEN ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA PÅ KLÖVJETUR I 
FEMUNDSMARKA

Torsdag 30/8 till söndag 3/9 
klövjar vi på våra hundar och vandrar i norska Femundsmarka.

Utgångsläget är sjöstugan vid Grövelsjön med start 10.00  
och åter på samma plats senast söndag eftermiddag.

Beroende på antalet deltagare delar vi upp oss i grupper 
och vi tältar på gemensamma platser.

För anmälan, vidare information och utrustningslista, 
ta kontakt med Andreas Knudsen, info@ingaronaprapat.se

Boka in redan nu!!

SPHK Distrikt Mälardalen inbjuder till en helg 
fylld med aktiviteter 

Medlemskap krävs inte
Vi träffas på Härjarö Camping helgen den 13-14 oktober 

Aktiviteter 
•	 Kom i gång med drag 
•	 Klickerträning
•	 Rallylydnad
•	 Vem är hunden?
•	 Agility för nybörjare
•	 Viltspår alternativt personsök
•	 Ringträning
•	 Inofficiell utställning på söndag 

Boende: Härjarö Camping. Stugor bokas på tel: 0171-82290 

Mat: Gemensam middag och information på lördagkvällen. Britt Forsgren tar 
emot intresse för middag, e-post: brittforsgren@hotmail.com. Middagen betalas 
direkt till campingen sedan. Övrigt självhushåll.

Anmälan: Vi vill gärna veta hur många som kommer. Anmäl dig senast den 4 
oktober till Matilda Haglund, e-post: m-haglund@hotmail.com.

Kom till en trevlig kick-off inför vintersäsongen och ha roligt tillsammans med 
din hund. Lär känna nya medlemmar och ta med gamla och nya valpköpare.

Håll utkik - ytterligare information på hemsidan och i nästa nummer av Polarhun-
den. Har ni frågor? Kontakta Britt. Välkomna!

Styrelsen
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SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
Lördagen	den	29	september	2012

Plats:	Herrfallet,	Arboga

Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Christina Bjerstedt-
Ohlsson. Med reservation för ändring, se hemsidan i så fall.

Siberian husky döms av Jesper Andersson

ANMÄLAN
Skriftlig anmälan på SKK´s anmälningsblankett (finns länk från SPHK´s sida också 
eller direkt på skk.se) sändes per post eller mail till Linda Almquist, Gerstorp Tjä-
rarp 1, 585 99 Linköping. Tel. 013-583 73. E-post: snotrollens@gmail.com med 
blanketten som bifogad fil. Vid anmälan per mail skall du få bekräftelse inom 3 
dagar annars får du kontrollera så din anmälan kommit fram. Övriga upplysningar 
även Madeleine Eriksson. Tel. 073-67 109 54

ANMÄLNINGSAVGIFT
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 150 kr
Junior-, Unghunds-, Bruks-, Öppen och Championklass 320 kr
Veteranklass 8 – 10 år 280 kr
Veteranklass över 10 år GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 150 kr

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2012-09-09.
Betalning till postgironummer: 29 31 10 – 3, SPHK Mälardalen.

Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2012-09-15 mot extra avgift på 100 kronor per 
hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan, 
(gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.
 
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser gäller enligt SKK´s regelverk.

Varmt välkomna!!

Hej
Tack för förnyat förtroende som ordförande för 
Gävle Dalas distrikt. Det känns som en stimulerande 
utmaning att driva distriktet för fjärde året i rad. Och 
en sak är säker, det skulle aldrig gå att kunna erbjuda 
medlemmarna den bredd på aktiviteterna som vi fak-
tiskt har om det inte vore så att det finns många som 
hjälper till ”i det tysta” förutom gävledalas styrelse.

Årsmötet med föredrag lockade 22 personer, kanske  
var det den utlovade smaskiga smörgåstårtan som 
drog? För första gången i historien blev två med-
lemmar valda till ”Årets medlem”. Denna stora 
ära tillföll Gösta Karlberg med motiveringen för 
utmärkta egna tävlingsprestationer och lång och 
trogen ideell tjänst i klubben, samt Camilla Buvall-Juhlander med motiveringen för 
utmärkta tävlingsprestationer. Uppvaktningen sker vid annat tillfälle då ingen av 
vinnarna var närvarande. Efter årsmötet har det blivit lite förändringar i styrelsesam-
mansättningen. Vi välkomnar Michael Berglöf som ny i styrelsen. Michael och hans 
Monica bor i Mockfjärd med sina samojeder. De aktiverar sina hundar med agility, 
spår, lydnad, drag och utställning. Michael har tävlat drag med sina samojeder och 
kört hem godkända meriteringar på dragprov 60. Vi tackar samtidigt Krister Mattsson 
för den tid han har lagt ner på klubbarbetet i gävledala.

I skrivande stund har inte verksamhetsplanen inför kommande år spikats så jag får 
be er hålla koll på hemsidan och facebook för uppdateringar om träffar, tävlingar 
och utställningar. 

Härlig sommar på er
hälsningar Cecilia

Ordförande
Cecilia Lönnberg, 072-21 31 327 

cecilia.lonnberg@leksand.se

Sekreterare 
Ann Johansson, 0278-262 31

inasmatte@hotmail.com

Kassör 
Ulf Jönsson, 070-529 44 10

ulf.jonson@draghundsport.se

Ord ledamöter 
Michael Mattsson, 070-727 27 71 

qola@msn.com
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 

www.sphk.se/gavledala

Svea	av	Vargevass	och	Nymånens	Lihtti	i	höstträning.
[Foto:	Ulf	Åkerman]
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SPHK Gävle Dala inbjuder till officiell utställning

Prästnäset, Bollnäs

Söndagen	den	21	oktober	2012

 Domare:
Britt Nyberg, Norge - siberian husky

Eli-Marie Klepp – samojed, alaskan malamute, grönlandshund 
 
Anmälningsavgift: 
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)                         180:-
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ               280:-
Veteranklass (8-10 år)                                   180:-
Veteranklass (över 10 år)                               gratis
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e    180:- osv

Anmälan till utställningen:
Anmälan mottages endast på förtryckt blankett som finns att ladda hem via länk 
på SPHK’s hemsida www.sphk.se. Fyll i blanketten på skärmen och maila. Ange 
mailadress, då bekräftelse kommer att sändas via mail. Har du inte fått bekräftelse 
inom en vecka måste du höra av dig, då det hänt att anmälningar inte kommit 
fram. Anmälan sändes till:
Per mail: cecilia.lonnberg@gmail.com
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK. Utlandsreg-
istrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.

Avgiften betalas in på Gävle Dalas postgiro 93 24 27-8. 

Sista anmälnings-/betalningsdag 2012-09-23.  Efteranmälningar i mån av plats tom 
2012-10-01 till en avgift om 60 kr extra per hund. Om betalningen inte är bok-
förd på sista anmälningsdag räknas det som efteranmälan. Anmälan är bindande.
Icke medlem i SPHK äger rätt att anmäla hund till utställningen, då till en extra 
avgift om 150 kr/hund som läggs på den ordinarie avgiften.

Övrig info: 
Bokning av logi: Ann Johansson 0278-262 31 
Frågor om anmälan/övrig info: Via hemsidan  www.gavledala.sphk.se eller per 
telefon Cecilia Lönnberg 072-21 31 327

VARMT VÄLKOMNA!

GävleDalas aktiviteter 
 

ev Boo(s)t camp i juli kontaktperson Cecilia Lönnberg 072-2131327

Klövjevandring Sonfjället

21 oktober Officiell utställning i Bollnäs

Under hösten aktivitetshelg DalaFloda 
kontaktperson Monika Berglöf 0241-61937

Vagnsrace i Ålheden i oktober

Gps/kartläsningskurs

Nyttårsrace på Helgbosjön 

2013 Ryssjön Open

Gävle-Dala	inbjuder	till

Klövjetur/ fotoexpedition
21-23	september	2012

Har du funderat på att göra en klövjetur på fjället men inte vågat,  
eller vill du bara ha trevligt sällskap under en kortare fjällvandring?

En helg i september samlas vi och vandrar runt Sonfjället i Härjedalen. 
Naturen, höstfärgerna och hundarna borde inbjuda till härliga bilder. 

Om vädret är bra så finns det utrymme för en topptur om någon känner för ett 
försök.

För de som vill, samlas vi lördag 25 augusti i Söderhamn för att gå igenom 
färdplan, utrustning och allas målsättning med vandringen. 

Vi startar på fredag eftermiddag och avslutar vandringen på söndagen.

Saknar du kunskapen men har viljan och intresset eller har du kunskapen och 
vill dela med dig av den så följ med.

Kontakta:
Krister Mattsson, krister@nattfrostens.se

eller 072-7259401
Turen sker i sammarbete med Draghundcenter.se
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Ordförande
Camilla Eklund, 073-040 27 18
kennel@wildtribes.se

Vice ordförande
Sofia Ericsson, 072-743 57 49
sofia@shejrix.com

Sekreterare
Ulrica Sehlin, 072-229 41 59
ulrica.sehlin@telia.com

Kassör
Brenda Golverdingen, 076-119 18 58
info@lowlandssleddogs.com

Ledamot
Konrad Hammarberg, 076-809 01 33
stensasen@telia.com

Suppleant
Kristen Snyder, 070-231 28 45
kristen@kcreations.se 

Suppleant
Emanuel Fagerberg, 073-828 30 74
manne85@live.se

www.sphk.se/nedrenorra

Camilla	Eklund.

Presentation av styrelsen

Jag är ny ordförande och heter Camilla Eklund, bor i 
Sollefteå med sambo och 3-årig son samt 18 siberian 
husky, 2 alaskans och 2 strävhåriga vorstrar, 2 katter.

Tävlar 6-spann sprint för skoj skull och försöker nå 
pallen och meritera hundarna =) Ställer ut, tränar 
lydnad, viltspår och kör turister med hundarna i mitt 
företag CAMAS.

Utöver företaget läser jag sista terminen till gymna-
sielärare, biologi och naturkunskap. Är en positiv 

person med många idéer och lyssnar gärna in medlemmarnas önskemål. Har tidigare 
suttit som suppleant i ett år och även i olika poster i Sollefteå DHK och är lagledare för 
Sollefteå lag 42 på Vindelälvsdraget samt är arrangör av Nedre Norras utställningar.

Djur och natur och framförallt hundar är ett stort intresse för mig och i grunden har 
jag en dressörsutbildning. 1998 kom den första siberian huskyn, en tik vid namn 
Ruska som senare ledde till den berömda ”polarhundsjukan” och 2003 föddes första 
valparna och kennelnamnet Wild Tribe’s skaffades 2004.

Ser fram emot ett spännande år som ordförande och hoppas få till många aktiviteter 
för alla medlemmar oavsett målsättning!

Draghunds hälsningar Camilla, ordförande

SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning 
lördagen den 25 aug 2012

Plats: Dressyrplan vid Björklundens hotell och vandrarhem, Sollefteå
Domare: Karsten Grönås, siberian husky och Nina Karlsdotter, grönlandshund, 
samojed och alaskan malamute. Nina Karlsdotter kommer också att döma barn 

med hund, juniorhandling och parklass.

Anmälningsavgifter t.o.m 31/7 31/7-13/8
Valpklass 4-6 mån 180 kr 280 kr
Valpklass 6-9 mån 180 kr 280 kr
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass   280 kr 380 kr
Championklass  280 kr  380 kr
Veteranklass från 8 – 10 år  200 kr  300 kr
Veteraner över 10 år Gratis 

Obs! Anmälan sker via SKKs internetanmälan se www.skk.se  alt. på SKK: s blan-
kett för tävlingsanmälan, som kan hämtas på SKK:s hemsida under blanketter och 
utställningar & prov. Blankett för tävlingsanmälan mailas eller skickas senast 31/7 
till sphk_show@wildtribes.se alt. Camilla Eklund, Västgranvåg 330, 
881 91 Sollefteå. 
OBS! Skriv dit mailadressen då PM samt bekräftelse kommer att skickas ut via mail!
OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.
OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och skriv ägare på inbetalningen. 
Förfrågningar och upplysningar maila på sphk_show@wildtribes.se eller ring Louise 
Bonta, 070-221 07 30  eller Camilla Eklund, 073-040 27 18. 
Sista anmälningsdatum och betalningsdag för blankett för tävlingsanmälan är 31 juli 
2012 och för SKKs internetanmälan 31 juli kl: 12:00 för den billigare och 13 augusti 
kl: 12:00 för den dyrare. För anmälan med blankett ska pengarna finnas på SPHK 
NNs bg 860-0371 senast 31 juli, uppge ägarens namn och reg nr på hunden.

Efteranmälningar tas ej emot. 
Alla anmälningar är bindande! Inga kontant betalningar tas emot! 
Boende: Björklundens hotell och vandrarhem med möjlighet att ha hund på rum-
met. Prisexempel: Enkelrum från 350 kr/person med hund, dusch och toa på rum-
met. Även husvagnsplatser finns samt möjlighet att tälta.
www.hotellbjorklunden.com tel: 0620-158 17

Samkväm lördag kväll med grillning samt medlemsträff för nedre norras distrikt. 
På söndagen kommer det att anordnas dragträning/race på fina grusstigar, work-
shop med utställningsträning, lintillverkning mm. Se vidare info på www.sphk.se/
nedrenorra 

Vill du annonsera i katalogen, företag, kennlar och privatpersoner kontakta oss för 
pris och info. 
Mail: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund, 073-040 27 18

Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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SPHK NN:s officiella utställning Bjurholm 12 maj 2012

Det blev både en spännande och trevlig utställning lördagen den 12 maj när SPHK 
NN arrangerade den traditionella vårutställningen. Spännande så till vida att en 
vecka före utställningsdatum meddelades det att vi inte kunde hålla till på Bjurevi 
idrottsplats eftersom där var en halv meter snö. Och vem vill väl klafsa omkring i 
ringen och visa upp sina hundar då?  Men tack vare initiativrika kommuntjänstemän 
och en tillmötesgående rektor fick vi tillstånd att hålla till på skolgården som tack och 
lov var snöfri. Men asfalten – skulle den skada hundtassarna?

Nåväl, två ringar gjordes i ordning, tält sattes upp, ringsekreterare och domare på 
plats, klass 9 stod redo med fikat och utställningen kunde börja. Solen sken och det 
gällde att hålla fast tält och rosetter och en och annat hatt blåste iväg.

Domare var Annika Uppström som dömde siberian husky och Tina Permo dömde 
alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Många rosetter och fina priser 
delades ut.

Alaskan malamute
BIR o BIS 1 valp Night Trail a Glaze of Moonlight
BIR o BIS 2 Night Trail a Circle of Black Magic
BIM Night Trail Magical Mystery Voyage

Samojed
BIR o BIS 3 Samokinas Gromko Tarasenik
BIM Fortuna

Siberian husky
BIR o BIS 2 valp Howling Spirits Viris
BIM valp Hedlunda Husky Blå Blixten
BIR o BIS 1 Molly av Vargevass
BIM Frekkis av Vargevass

Stort grattis till alla vinnande hundar och tack till domare, ringsekreterare och till alla 
utställare och sponsorer som gjorde att det blev en mycket trevlig utställning.
Hur det gick med tassarna? Inga skador…

Utställningskommittén i Nedre Norra
Camilla, Louise, Ulrica, Anna och Elin 

Tina	Permo	förklarar	varför	hon	valt	
som	hon	gjort

BIR	o	BIM	samojed

Annika	Uppström	tog	fram	BIR	o	BIM	
Siberian	Husky

BIS	1,	2,	3,	4

Avelsgrupp	samojed

Avelsgrupp	siberian
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Hej på er alla polarhundsintresserade!

I skrivande stund är sommaren ganska nära om än 
snödjupen i fjällen fortfarande är imponerande djupt 
för årstiden. Till det här numret av polarhunden så 
vill jag egentligen bara annonsera lite för hemsidan 
och påminna er om att ni hittar information om 
planerade aktiviteter och kontaktpersoner till de 
olika aktiviteterna på hemsidan. Styrelsen i Övre 
Norra kommer att ha en arbetsdag den 10/6 för 
att detaljplanera hösten och vintern. Jag kan 
nämna att det förutom hundträffar även är inbokat 
föreläsningar med teman till träffarna, en fjällhelg 
till Årrenjarkka är inbokad och vi ska även jobba 
hårt för att få till en meriterande 100km tävling från 
Nattavara till Sörbyn under Mars månad. Idéerna 
har kommit från engagerade medlemmar så till er 
som har en idé eller önskan, hör av er.

Jobba väl och med ”värmeförnuft” i sommar både 
med era hundar och med egna hälsoinvesteringar.

Hälsningar från Helen, sekreterare i Övre Norra, 
i ett sommarvarmt Boden.

Ordförande 
Mikael Sandin 
sandin@nymanen.com

Vice ordförande 
Elisabeth Lönnberg 
eles@telia.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

www.sphk.se/ovrenorra

Sommarcamping	i	Norrbotten.	Grönlandhundarna	Isak	och	
Staika	håller	lite	koll	på	fiskeaktiviteterna	som	pågick	en	bit	

nedanför	tältplatsen.

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

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2012 / 2013

Juli Boo(s)t camp, för mer info se hemsidan, SPHK Gävle Dala 
10-12/8  Avelskonferens, SPHK, Marieborg, Norrköping
25/8  Utställning Sollefteå, SPHK Nedre Norra
30/8-3/9 Klövjetur, Femundsmarka Norge, SPHK Mälardalen
6-9/9 Klövjetur, Jämtlandsfällen, för mer info se hemsida, SPHK Samojed
8/9  Utställning Tånga Hed, SPHK Västra
Höst Under hösten, aktivitetshelg Dala Floda, för mer info se hemsidan, 
 SPHK Gävle Dala
15-16/9 Utställning Idre, Rasklubben för Siberian Husky
16/9  Utställning Visseltofta, Rasklubben för Samojed
21-23/9 Höstträff, Furudal, Rasklubben för Grönlandshund
21-23/9 Klövjetur / fotoexpedition, SPHK Gävle Dala
29/9 Utställning, Herrefallet, Arboga, SPHK Mälardalen 
29-30/9 Björnrundan, Nornäs, Vildmarkskoperativet i Nornäs
6-7/10 Barmarks-SM, Hällefors
Oktober Vagnsrace, Ålheden, SPHK Gävle Dala
13-14/10 Aktivitetshelg, Härjarö, SPHK Mälardalen
21/10 Utställning Bollnäs, SPHK Gävle Dala
4/11 Utställning Vaggeryd, Rasklubben för Alaskan malamute

2013
1/1 Nyttårsrace, Helgbosjön, SPHK Gävle Dala

            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
Tillverkning/försäljning av  

draghundsutrustning & tillbehör

NYA
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sultaten ser ut för just den kenneln? Vilka 
hundar kör de som ligger i toppen och var 
kommer de ifrån? Vad säger andra som 
köpt hund från samma kennel? 

Kenneln
Ett av de absolut bästa sätten att få köpa 
bra hundar till bra pengar är att bli ärligt 
bekant med de som har bra hundar. Här 
kan du få tips och idéer om allt från stam-
tavlor till arbetsegenskaper. Ofta så är det 
många hundförare som inte säljer hundar 
hur som helst. De är mycket noga med var 
hundarna hamnar. Har inte de hundar till 
salu för tillfället som passar dig så kan de 
kanske rekommendera någon annan upp-
födare. Be dem annars att ha dig i åtanke 
ifall det i framtiden dyker upp någon hund 
som skulle passa dina önskemål. En seriös 
kennel ser till dina önskemål och inte till 
möjligheten att få sälja en hund.

Problemhundar
Ibland säljs/omplaceras hundar för att de 
slåss, stressar, tuggar sönder hundkojor, 
skriker, tuggar selar o.s.v. Dessa hundar 
säljs alltså inte p.g.a. att de är dåliga ar-
betshundar. Ganska ofta får man dessa 
hundar gratis eller för en symbolisk 
summa. 

Även om hunden är stressad, konstigt 
beteende osv. så kan det vara en missför-
stådd hund. En hund som behöver arbete, 
mer tid, mental stimulans, regler o.s.v. 
Här har jag gjort riktiga fynd. Hundar 
som med en arbetsinsats har blivit rik-
tiga kanonhundar. Men jag har också 
fått avliva någon som har varit aggressiv 
mot de andra hundarna eller haft annat 
oacceptabelt beteende. Tar du en problem-
hund så var beredd på hårt arbete men 
du får inte vara rädd för att inse när det 
är dags att ge upp. Bedöm då om hunden 

skall avlivas eller om du tror att någon 
annan kan lösa problemet. Avliva hellre 
hunden än att den blir en missanpassad 
och olycklig vandringspokal som går från 
kennel till kennel. Det är tungt men ibland 
måste man inse att en avlivad hund inte 
är olycklig.

Superlativ
Hittar du en kennel där ägaren hävdar 
sig ha de absolut bästa hundarna så är 
det bäst att dra åt dig öronen. Säljer man 
superledaren som är i världsklass så kan 
du fundera över varför de över huvud 
taget säljer hunden?  

De perfekta hundarna finns inte och kän-
ner man inte sina hundars svaga sidor 
så kan man inte heller bedriva en sund 
avel. Välj då valp/hund från någon annan 
uppfödare. Men, det kan också vara så att 
en hundförare behöver pengar, mer plats 
i hundgården eller att de säljer ut topp-
hundar innan de blir allt för gamla p.g.a. 
att man har unghundar som skall in på 
tävlingsspannet. Vad har hunden i fråga 
verkligen presterat? Har den gått tävlingar 
eller är den använd tidigare i avel etc.?

Snackar uppfödaren skit om andras kenn-
lar eller att vissa kennlar inte är rasrena, 
oseriös avel, att andras hundar är defekta 
och sjuka o.s.v. så är det troligast försälj-
ningsknep. Undvik de uppfödare som 
trampar på andra runtomkring. 

Välj från de som med entusiasm berättar 
om svaga och starka sidor hos sina hundar.  
Välj från de kennlarna som kan prata 
gott om olika blodslinjer, uppfödare, 
hundkörare o.s.v. Då vet du att de ser till 
dina behov och inte bara efter dina pengar. 
Du vet också att dessa uppfödare inte är 
insnöade i sin egen kennel utan att de ser 

Att köpa hund och göra en bra affär 
Superledarhund	med	mycket	intressant	stamtavla	säljes.	

Mycket	lovande	valpar	efter	våra	tävlingshundar	säljes.	Skall	
avveckla	kenneln	så	därför	tvingas	vi	att…	Omplaceras	

p.g.a.	ändrade	familjeförhållanden…

[Matti Holmgren] Ni känner säkert igen de vanligaste klyschorna från 
hundannonserna. Vem ska man då lita på av alla dessa valp- och hund-
försäljare? Jag ska här försöka ge min syn på ett känsligt ämne där det 

är lätt att trampa andra på tårna. 

Hunden
Det absolut viktigaste är att ni träffar 
hunden och ser helt objektivt på den. Med 
objektivt så menar jag att blanda inte ihop 
känslan för de söta ögonen och att den 
kröp upp i ditt knä.  Bedöm istället objek-
tivt hur han/hon är mot folk? Hur är aveln 
bakom (stamtavlan). Är det hundar du 
känner eller kan du fråga någon som vet 
hur de linjerna är? Fråga helst någon som 

inte har vinning av försäljningen. Ofta kan 
det finnas genomgående likheter inom en 
viss avel. Var inte rädd för att ringa någon 
som känner till hundarna bakom. Kolla 
även hur de andra hundarna är på ken-
neln. Välskötta? Används hundarna till 
det som du vill använda din hund till? Du 
ska nämligen främst köpa hund från dem 
som har samma användningsområde som 
det du har tänkt dig. Kolla hur tävlingsre-

Puppy Mill eller seriös uppfödning? 
Vi fick fyra kullar på en vecka med 

totalt 26 valpar sommaren 2009.
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Gällande valpar så vill de flesta uppfödare 
som är seriösa ta tillbaks valpen/unghun-
den för att se vad som gick fel eller om 
den har någon defekt. De vill utvärdera 
valpen/hunden för att se hur kullen blev 
vilket ger mycket viktig information till 
den fortsatta aveln. 

Första bakslaget
När du väl är hemma med den vuxna 
hunden kommer kanske första bakslaget. 
Det är långt ifrån ovanligt att man ser 
hopplöst på situationen under de första 
veckorna. Men ta det lugnt och lägg 
massor av energi på hunden. Det finns 
ofta en anledning till att hunden inte går 
bra från början. Här är några saker som 
kan påverka:
- Hunden har aldrig gått i snöstorm och 
där står du mitt i ett rykande inferno med 
en hund som bara skakar. Ta den i släden 
och bli absolut inte arg.
- Hunden har aldrig sprungit på hårda 
spår och blir kanske rädd för pressen att 
springa snabbt. 
- Hunden blir skräckslagen över den nya 
miljön och vägrar arbeta innan den ack-
limatiserat sig.

- Hunden matvägrar, dricker inte vatten, 
klarar inte värmen/kylan och tappar helt 
enkelt ork/kondition.
- Hunden är inte van vid en manlig/kvinn-
lig förare.
- Hunden förstår inte ditt kroppsspråk 
o.s.v. o.s.v.
 
Ge den nya hunden tid till att acklimati-
sera sig och lära känna dig. 

Andra bakslaget
Om nu hunden arbetade bra då du fick 
den. Du satte den i spannet direkt och den 
jobbade precis så som säljaren beskrev 
hunden. Efter ett par veckor går hunden 
sämre och sämre. Ledarhunden slutar ta 
kommandon, hunden slappnar inte av i 
spannet utan springer och kollar på dig, 
den tappar ork på längre distanser o.s.v. 

Här är det troligen du som är problemet. 
Något av ditt beteende, skötsel, eller flock-
dynamiken o.s.v. stämmer inte med vad 
hunden är van vid. Prata med säljaren och 
försök förstå vad problemet kan vara. Hit-
tar du felet så kommer troligen hela ditt 
spann att dra fördel av den kunskapen.

Working	Husky	Pelle.	En	bra	arbetshund	som	
ligger	nära	mitt	hjärta	men	inte	min	bästa.

Otroligt	bra	fjällhundar	säljes.	Många	långa	
fjällturer	och	tävlingsmeriter	bakom	sig...	Vad	

säger	lovorden	egentligen?

sig omkring med öppna ögon och avlar på 
vad de anser är de bästa hundarna.

Puppy mills 
Valpar är idag värda mycket pengar och en del 
föder upp valpar enbart för att tjäna pengar.  
Här höjer jag verkligen ett varningens 
finger. Dessa valpproducenter kanske 
utger sig för att vilja rasens bästa och att 
de avlar endast för att föra aveln framåt 
och bla. bla. 

Ta reda på fakta om hur många val-
par tänker uppfödaren själv behålla, 
hur många valpar har man fött upp 
under de senaste åren och hur många 
stannar egentligen kvar på kenneln?  
Seriösa uppfödare tar fram kullar och vill 
utvärdera dem. För att kunna utvärdera en 
kull kan man inte sälja större delen av den. 

I denna kategori av uppfödare hittar ni 
såväl de som har en eller ett par hundar 
likaväl som stora kennlar med 50-talet 
hundar och tävlingskennlar liksom de 
som aldrig kör sina hundar. Gemensamt 
för dem alla är att de ser aveln som en 
inkomstkälla. 

Om en kennel säljer mycket valpar ska ni 
tänka på att de kanske också ser inkomsten 
av försäljningen av valparna som en av-
elsfaktor, som konkurrerar lika stark som 
kanske arbetshuvud, psyket hos hunden, 
päls, prestation o.s.v. Vilket följer till att de 
troligast föder upp lättsålda valpar istället 
för att föda upp arbets-/tävlingshundar. 
 
Kontraktet
En seriös hundförsäljare köper alltid 
tillbaks hunden om det inte fungerar hos 
köparen. Detta gäller kanske främst vuxna 
hundar. Om ni inte får lämna tillbaks 
hunden efter någon månads prövotid ska 
hunden vara något alldeles extraordinärt 
för att ni ska köpa den. 

En seriös säljare bryr sig om hunden och 
ser till dess bästa! Trivs inte du med hun-
den så är du inte heller bra för hunden. 
Seriösa säljare vill ta tillbaks hunden för 
att hitta ett bättre hem till den. Rimligt 
är att ni får någon månads prövotid (1-3 
månader) där ni får hela summan tillbaks 
om det inte funkar. 

Working	Husky	Rambo	en	mycket	duktig	fjäll-	
ledarhund	som	inte	värderas	i	pengar	då	jag	är	

beroende	av	honom!	

Här	ett	väl	fungerande	arbetsspann	i	ospårad	
björkskog	som	står	stilla	på	kommando	utan	

ankare.	Pengar	ersätter	aldrig	bra	hundar.
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en	sammanställning	av	säsongens	tävlingar
(vintern	11/12)

Reklamationen
Om du får en hund som vill springa men 
inte kan hålla draglinan sträckt. Då har 
någon skickat på dig en hund som helt 
enkelt är för långsam och inte kan hålla 
tempot i ditt spann. Det kan även bero 
på att hunden är otränad men då brukar 
den i alla fall hänga med från starten och 
mattas av under turens gång. Om du är-
ligt beskrev behovet av den hund som du 
behövde så borde säljaren varit klok nog 
att plocka fram en hund som motsvarade 
dina önskemål, eller tackat nej till affären.

Har du fått en aggressiv hund eller en 
som skriker hela nätterna så lämna 
tillbaks den ganska omgående innan 
dina andra hundar har blivit aggres-
siva eller innan dina grannar blir sura. 
Hittar du inte klicket som får det att fung-
era för hunden och dig så reklamera den 
så snabbt som möjligt innan du förstör 
hunden som kanske är bra hos en annan 
förare. Det är ingen skam i att det inte 
fungerar mellan just dig och hunden. 
Många av världens problem har uppkom-
mit just för att människor med allt för 
olika personlighet har försökt arbeta ihop. 

Summering
Att köpa hund är alltid fyllt av spänning 
och förväntningar. Är denna nya hund 
det som får mitt spann att lyfta? Är detta 
hunden som jag behöver i min avel? Alla 
hundar är individer liksom vi människor. 
Det klickar inte alltid, och det som kan 
vara bra för mig är kanske inte alls bra för 
dig. Samma sak med åsikter. Att köpa en 
hund är inte lätt och denna text är inget 
facit. Använd även ditt sunda förnuft och 
magkänslan.

…och till er uppfödare/hundsäljare som 
blivit irriterade av denna text. Hade ni 

en öm tå som jag trampade på? Blev du 
irriterad på mig just för att du faktiskt 
lurat någon att köpa en hund av dig någon 
gång? Att du använt dig av ful marknads-
föringstaktik för att bli av med dina valpar 
eller problemhundar? Att du har varit mer 
mån om pengarna än hunden och dess 
nya ägare? 

Jag känner mig mycket nöjd om jag har 
irriterat några oseriösa hundförsäljare och 
jag hoppas att någon hundköpare har fått 
hjälp av denna artikel.

 
Väl mött i skogen och på fjället! 

Matti Holmgren/   www.mattisblogg.se
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SM-NYBRO OF SNOW 22-23 okt 2011

Name Association POS Heat 1 Heat 2 Total Difference
 
Class: 4R   Group: C   Distance: 5,6   Heat: 2
Jan Wahlberg SPHK Mälardalen 1 00:12:37 00:12:23 00:25:00 00:00:00
Alexander 
Broscheit SPHK Södra 2 00:12:39 00:13:06 00:25:45 00:00:45
Kjell Zackrisson SPHK Södra 4 00:13:41 00:13:20 00:27:01 00:02:01
Iréne Ax SPHK Södra 6 00:13:48 00:14:09 00:27:57 00:02:57
Jörgen Pålsson SPHK Södra 8 00:15:59 00:15:30 00:31:29 00:06:29
Fredrik Bäck SPHK Västra 9 00:16:53 00:16:33 00:33:26 00:08:26
Anita Mortensson SPHK Södra  00:20:16    
Pernilla Gereflod SPHK Mälardalen      

Class: 6R   Group: C   Distance: 5,6   Heat: 2
Sebastian Dunvret SPHK Nedre Norra 2 00:11:55 00:11:48 00:23:43 00:01:46

Class: BM   Group: B   Distance: 4,4   Heat: 2
Marcus Wall SPHK Nedre Norra 4 00:15:14 00:14:40 00:29:54 00:09:11
Kjell Jonsson SPHK Mälardalen  00:12:34    
Magnus Karlsson SPHK Mälardalen      

Class: BM   Group: C   Distance: 4,4   Heat: 2
Robert Persson SPHK Södra 1 00:13:02 00:12:43 00:25:45 00:00:00

Class: BW   Group: A   Distance: 4,4   Heat: 2
Klara Johansson SPHK Södra 9 00:11:29 00:11:33 00:23:02 00:06:12
Irene Hansen SPHK Södra 10 00:15:25 00:14:04 00:29:29 00:12:39

Class: BW   Group: C   Distance: 4,4   Heat: 2
Jenny Larsson SPHK Västra 2 00:11:21 00:10:44 00:22:05 00:00:10
Malin Granqvist SPHK Södra 3 00:12:20 00:12:12 00:24:32 00:02:37
Brenda 
Golverdingen SPHK Nedre Norra 4 00:13:04 00:11:45 00:24:49 00:02:54
Rebecka Eriksson SPHK Västra 5 00:14:28 00:14:35 00:29:03 00:07:08
Jennie Ericsson SPHK Västra 
Marlene Karlsson SPHK Södra      
Susanne Nilsson SPHK Södra      

Class: CM   Group: B   Distance: 2,6   Heat: 2
Kim Wall SPHK Södra 4 00:11:23 00:10:41 00:22:04 00:04:55

Class: CW   Group: A   Distance: 2,6   Heat: 2
Irene Hansen SPHK Södra 6 00:16:57 00:16:42 00:33:39 00:14:56 

SM-NYBRO OF SNOW 22-23 okt 2011

Name Association POS Heat 1 Heat 2 Total Difference

Class: 1R, Group: B, Distance: 4,4, Heat: 2 
Irene Hansen SPHK Södra 3 00:30:43 00:26:53 00:57:36 00:25:17

Class: 1RY, Group: C, Distance: 4,4, Heat: 2 
Maja Antoniusson SPHK Gävle Dala 1 00:14:48 00:14:06 00:28:54 00:00:00
Ida Andersson Kiruna SHK 2 00:20:39 00:17:20 00:37:59 00:09:05

Class: 2R, Group: B, Distance: 4,4, Heat: 2 
Rasmus 
Lund Helbo SPHK Nedre Norra 1 00:12:42 00:12:24 00:25:06 00:00:00
Jimmie Ekholm SPHK Gävle Dala 4 00:14:20 00:13:20 00:27:40 00:02:34
Annika Jansson SPHK Gävle Dala 5 00:14:30 00:13:49 00:28:19 00:03:13

Class: 2R, Group: C, Distance: 4,4, Heat: 2 
Ylwa Malmberg SPHK Gävle Dala 1 00:10:24 00:10:29 00:10:29 00:00:00
Petter Hillborg SPHK Gävle Dala 3 00:10:55 00:10:47 00:10:47 00:00:18
Joakim Pettersson SPHK Mälardalen 4 00:11:13 00:11:03 00:11:03 00:00:34
Pär Jansson SPHK Gävle Dala 6 00:11:39 00:11:28 00:11:28 00:00:59 
Malin Granqvist SPHK Södra 7 00:11:25 00:11:57 00:11:57 00:01:28
Niklas Olsson SPHK Västra 8 00:11:42 00:12:03 00:12:03 00:01:34
Petra Nielsen SPHK Södra 9 00:11:55 00:11:56 00:11:56 00:01:27
Mats Jonsson SPHK Västra 11 00:12:48 00:12:40 00:12:40 00:02:11
Tina Olsson SPHK Västra 12 00:13:19 00:12:39 00:12:39 00:02:10
Mathias Ellsäter SPHK Södra 13 00:12:48 00:13:43 00:13:43 00:03:14
Malin Ellström SPHK Södra 14 00:13:47 00:12:56 00:12:56 00:02:27
David Holm SPHK Södra 15 00:14:10 00:15:54 00:15:54 00:05:25
Therese Hemberg SPHK Västra  

Class: 4R   Group: A   Distance: 5,6   Heat: 2
Charlotta Lundgren SPHK Södra 2 00:10:16 00:10:25 00:20:41 00:00:02

Class: 4R, Group: B, Distance: 5,6, Heat: 2
Fredrik Petri SPHK Mälardalen 1 00:18:13 00:19:31 00:37:44 00:00:00
Eva Skullman SPHK Mälardalen 3 00:21:16 00:22:14 00:43:30 00:05:46
Lena Tano SPHK Västra 4 00:22:18 00:22:15 00:44:33 00:06:49
Inge Eklund SPHK Västra 5 00:21:09 00:24:14 00:45:23 00:07:39
Linda Almqvist SPHK Mälardalen 6 00:23:13 00:23:48 00:47:01 00:09:17
Jo-Anne Norén SPHK Mälardalen 7 00:24:57 00:22:42 00:47:39 00:09:55
Nicole Schwarz SPHK Södra  00:37:15    
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Snöträffen i Nornäs 6 jan 2012

Nr Förare Start tid Mål tid Total Plac 
 
 Distans 10 km motionsklass
3 Petter Ringerike 10:04:00 10:59:26 00:55:26 1 1 hund lina
2 Inge Eklund 10:02:00 11:03:46 01:01:46 2 3 hundar pulka
1 Mats Eliasson NAS
4 Lars Härngren NAS

 Dragprov 10
14 Torbjörn Johansson 10:28:00 11:25:00 00:57:00 1
12 Sandra Ohlsson 10:24:00 11:25:01 01:01:01 2
16 Kristin Esseth 10:32:00 11:35:11 01:03:11 3
13 Sven Wirén 10:26:00 11:30:11 01:04:11 4
15 Christer Afseer 10:30:00 11:35:14 01:05:14 5
11 Rasmus Helbo 10:22:00 11:27:50 01:05:50 6
10 Joakim Svanström 10:20:00 11:38:06 01:18:06 7
17 Christina Kleemo 10:34:00 NAF  
19 Gudrun Nilsson NAS   
     

SM-NYBRO OF SNOW 22-23 okt 2011

Name Association POS Heat 1 Heat 2 Total Difference

Class: CW   Group: C   Distance: 2,6   Heat: 2
Ylwa Malmberg SPHK Gävle Dala 2 00:10:58 00:11:06 00:22:04 00:01:03
Malin Granqvist SPHK Södra 4 00:12:33 00:12:28 00:25:01 00:04:00
Karin Edvinsson SPHK Södra 5 00:12:42 00:12:43 00:25:25 00:04:24
Mia Karlsson SPHK Södra 6 00:13:12 00:12:34 00:25:46 00:04:45
Jenny Larsson SPHK Västra 7 00:12:56 00:13:44 00:26:40 00:05:39
Marlene Karlsson SPHK Södra 8 00:14:27 00:13:43 00:28:10 00:07:09
Brenda 
Golverdingen SPHK Nedre Norra 9 00:14:04 00:14:35 00:28:39 00:07:38

Class: CWV   Group: B   Distance: 2,6   Heat: 2
Annica Mansfeld SPHK Västra 2 00:12:41 00:12:21 00:25:02 00:00:18

Snöträffen i Nornäs 7 jan 2012   

 Distans 10 km motionsklass
1 Mats Eliasson 11:26:00 12:11:45 00:45:45 1 6 hundar släde
2 Christina Kleemo 11:28:00 12:18:15 00:50:15 2 2 hundar lina
4 Lars Härngren NAS

 Dragprov 10
10 Torbjörn Johansson 11:40:00 12:27:42 00:47:42 1
12 Sven Wirén 11:44:00 12:34:10 00:50:10 2
11 Rasmus Helbo 11:42:00 12:34:08 00:52:08 3
13 Joakim Svanström 11:46:00 12:48:35 01:02:35 4
18 Rasmus Helbo 12:54:00 13:56:39 01:02:39 5
14 Jimmie Ekholm 11:48:00 12:51:07 01:03:07 6
17 Gudrun Nilsson NAS

Nordic Open 2012, Åsarna 20 - 22 jan

Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  Heat2 Heat3

Klass: LMD C (6-spann 44 km), Distans: 3 x 44,0 km
1 Fredrik Nejman SPHK NN 8:14:34  2:44:22  2:42:58  2:47:14

Klass: MC C (Combined 15-km Herrar), Distans: 10+5 km
1  Petter Hillborg  SPHK GD  53:19

Klass: WC C (Combined 15 km damer), Distans: 10+5 km
1  Lisa Lindblom  SPHK NN  46:20
2  Elsine Lien  SPHK NN  NAS

Klass: OY C (Äldre ungdom 3-spann 5 km), Distans: 3 x 5,0 km
1  Fanny Nejman  SPHK NN  41:19  14:54  13:09  13:16

Klass: YY C (Yngre ungdom 2-spann 5 km), Distans: 3 x 5,0 km
1  Aron Eriksson  SPHK NN  35:56  11:34  12:07  12:15
2  Lucas Nordlund  SPHK NN  38:27  13:06  12:17  13:04
3  Josefin Jönsson  SPHK NN  40:08  13:27  13:27  13:14
4  Emma Hoffman  SPHK NN  NAS

Klass: 4 SA Masstart 10 km, Distans: 1 x 10,0 km
2  Catarina Södersten  SPHK NN  19:36
8  Sebastian Dunvret  SPHK NN  22:59
11  Sussie Grönberg  SPHK S  NAS
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Nordic Open 2012, Åsarna 20 - 22 jan

Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  Heat2 Heat3

Klass: 4 SC Masstart 10 km, Distans: 1 x 10,0 km
2  Agnes Christoffersson  SPHK NN  24:23
4  Moa Björk  SPHK NN  24:32
6  Annika Jansson  SPHK GD  25:42
7  Jörg Beller  SPHK NN  NAS
8  Pia Ångström  SPHK NN  NAS
9  Brenda Golverdingen  SPHK NN  NAS
10  Mari Lilja  SPHK S  NAS
11  Joakim Pettersson  SPHK M  NAS
12  Camilla Buvall-Juhlander  SPHK GD  NAS

Klass: 4 JC (4-spann junior 10 km), Distans: 3 x 10,0 km
1  Dalia Ramström  SPHK NN  1:13:35  25:12  23:50  24:33

Klass: 6 SA (6-spann 15 km), Distans: 3 x 15,0 km
7  Olesia Beller  SPHK NN  1:56:07  39:02  37:36  39:29

Klass: 6 SC (6-spann 15 km), Distans: 3 x 15,0 km
2  Pia Ångström  SPHK NN  1:44:51  33:42  V 35:19  35:50
4  Sebastian Dunvret  SPHK NN  1:54:22  36:49  35:59  41:34
6  Jan Wahlberg  SPHK M S 2:04:48  37:04  40:05  44:39
7  Manuela Andersson  SPHK M  NAS
S =Inkl strafftid V =Varning enligt §24.2 IFSS

Klass: 8 SC (8-spann 18 km), Distans: 3 x 18,0 km
1  Matti Holmgren  SPHK ÖN  2:10:41  43:34  42:53  44:14
2  Stina Svensson  SPHK ÖN  2:10:51  44:04  43:08  43:39
3  Jenki Lindgren  SPHK NN  2:12:03  43:15  42:23  V 46:25
5  Bengt-Åke Sjölund  SPHK NN  2:25:03  49:17  47:43  48:03
6  Norbert Gebhardt  SPHK NN  2:51:27  57:50  55:01  58:36
V =Varning enligt § 8.3 IFSS

Klass: WSY/MSY C (Lina 5 km ungdom damer), Distans: 1 x 5,0 km
Pl Namn Klubb Tid M tid
1  Clara Karlsson  SPHK NN  10:17
2  Ludvig Karlsson  SPHK NN  12:35

Klass: WSJ/MSJ C (Lina 10 km junior damer), Distans: 1 x 10,0 km
1  Maja Karlsson  SPHK NN  25:23

Klass: WS1 B + C (Lina 10 km damer), Distans: 1 x 10,0 km
2  Ulrika Karlsson  SPHK NN  26:36
3  Lisa Lindblom  SPHK NN  27:04
4  Elsine Lien  SPHK NN  27:19
5  Elin Jonsson  SPHK NN  28:26

Klass: MS1 C (Lina 15 km herrar), Distans: 1 x 15,0 km
1  Simon Paulin  SPHK NN  43:28
2  Petter Hillborg  SPHK GD  52:27

Klass: MS1 B (Lina 15 km herrar), Distans: 1 x 15,0 km
4  Åke Wedin  SPHK NN  49:31

Klass: WPY C (Pulka 5 km junior damer), Distans: 1 x 5,0 km
1  Clara Karlsson  SPHK NN  11:34

Klass: WPJ C (Pulka 10 km damer), Distans: 1 x 10,0 km
1  Maja Karlsson  SPHK NN  26:55

Klass: WP1 C (Pulka 10 km damer), Distans: 1 x 10,0 km
1  Ulrika Karlsson  SPHK NN  26:40
2  Elin Jonsson  SPHK NN  27:59
3  Lisa Lindblom  SPHK NN  28:53

Klass: 4 SA (4-spann 10 km), Distans: 2 x 10,0 km
1  Catarina Södersten  SPHK NN  38:12  19:11  19:01
3  Sussie Grönberg  SPHK S  39:35  20:12  19:23
12  Sebastian Dunvret  SPHK NN  43:59  22:30  21:29

Klass: 4 SC (4-spann 10 km), Distans: 2 x 10,0 km
2  Agnes Christoffersson  SPHK NN  46:57  23:40  23:17
3  Pia Ångström  SPHK NN  48:31  24:26  24:05
4  Jörg Beller  SPHK NN  49:17  25:10  24:07
6  Moa Björk  SPHK NN  50:37  25:21  25:16
8  Annika Jansson  SPHK GD  53:35  26:52  26:43
9  Joakim Pettersson  SPHK M  54:13  27:02  27:11
10  Brenda Golverdingen  SPHK NN  57:00  28:43  28:17
12  Mari Lilja  SPHK S  1:03:30  32:07  31:23
13  Camilla Buvall-Juhlander  SPHK GD  NAS

Klass: MP1 C (Pulka 15 km Herrar), Distans: 1 x 15,0 km
1  Petter Hillborg  SPHK GD  59:21

Klass: MP1 B (Pulka 15 km herrar), Distans: 1 x 15,0 km
3  Åke Wedin  SPHK NN  53:59
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GRÖNLANDSHUNDSLÖPET  22 jan 2012

Plac Start Namn  Klubb  Totalt  Diff.
 nr

Pulka 1 - 4 hundar Intervallstart klassisk stil
1  5  LINDBLOM Hanna  Nedere Norra  39:49  0
2  10  WEDIN Åke  Nedre Norra  40:35  46
3  9  ANDERSSON Lennart  Mälardalen  42:39  2:50
4  3  OLSSON Leif  Västra  43:25  3:36
5  7  OUCHTERLONY Frank  Mälardalen  48:14  8:25
6  11  KARLBERG Gösta  Gävle Dala  48:53  9:04
7  4  HÖGSTRÖM Jan-Olof  Nedere Norra  50:16  10:27
8  1  HELBO Rasmus  Nedre Norra  53:31  13:42
9  2  MELLGREN Gunnilla  Nedre Norra  56:41  16:52
10  6  OLSSON Karin  Nedre Norra  58:50  19:01
11  8  OUCHTERLONY Helene  Mälardalen  1:10:15  30:26

Släde Intervallstart klassisk stil
1  20  SÖDERSTRÖM Helen  Övre Norra  53:20  0
2  21  EKHOLM Jimmie  Mälardalen  59:49  6:29

Barn & Vuxen Intervallstart klassisk stil
1  30 NÖRBECH Jenny  NORGE  1:20:07  0

Grönlandshundmästerskapet 20-21 jan 2012, Nederhögen

Plac.: Namn: Ras Dag 1: Dag 2: Totalt:

Distans: 2x30 km   Körstil: Släde 
 1. Leif Olsson GRL 1:59:38 1:55:40 3:55:18 Utan last
 2. Gisle Uren GRL 2:00:23 1:56:45 3:57:08 Utan last
 3. Rasmus Helbo AM 2:27:45 2:24:32 4:52:17
 4. Petter Ringerike AM 2:31:22 2:26:42 4:58:04
 5. Ylva K - Söderman GRL 2:37:19 2:29:05 5:06:24
 6. Lena Tano GRL 2:32:29 2:42:06 5:14:35
 7. Anders Gram AM 2:33:30 2:47:05 5:20:35
 8. Maria Lütken GRL 2:49:29 3:00:34 5:50:03

Distans: 2x30 km   Körstil: Pulka  Tid
 1. Lennart Andersson GRL 2:07:53 2:09:21 4:17:14
 2. Håkan Nisula SAM 2:29:01 2:18:01 4:47:02
 3. Gösta Karlberg GRL 2:23:10 2:28:20 4:51:30
 4. Jan-Olof Högström GRL 2:20:58 2:32:06 4:53:04
 5. Karin Olsson SAM 2:32:08 2:46:16 5:18:24
 6. Anna Ouchterlony GRL 3:07:00 3:00:20 6:07:20
 7. Andreas Knudsen SAM 3:50:52 4:02:50 7:53:42

Västras Vinterrace 28-29 jan 2012 Arr:	SPHK	Västra
Startnr Lördag  Lördag  Dag 1  Söndag  Söndag  Dag 2  Placering
  Starttid  Måltid  Tid  Starttid  Måltid  Tid  Total
2x10 km 6-spann A-hundar       
1  Claes Kjellin  10:00:00  10:30:12  00:30:12  NAS     NAS

2x10 km 4-spann A-hundar
2  Mikael Högberg  10:02:00  10:24:25  00:22:25  10:02:00  10:23:15  00:21:15  00:43:40  1

2x10 km 6-spann C-hundar
4  Camilla Buvall-Juhlander  10:06:00  10:29:55  00:23:55  10:04:00  10:27:57  00:23:57  00:47:52  1
3  Viggo Jørgensen  10:04:00  10:29:54  00:25:54  10:06:00  10:30:37  00:24:37  00:50:31  2
5  Tobias Elisasson  10:08:00  10:48:28  00:40:28  10:08:00  10:49:53  00:41:53  01:22:21  3

2x10 km 4-spann C-hundar
7  Iréne Ax  10:12:00  10:45:11  00:33:11  10:10:00  10:42:58  00:32:58  01:06:09  1
8  Niklas Olsson  10:14:00  10:49:30  00:35:30  10:12:00  10:46:32  00:34:32  01:10:02  2
6  Mattias Hemberg  10:10:00  10:45:59  00:35:59  10:14:00  10:48:10  00:34:10  01:10:09  3
11  José Perez  10:20:00  11:03:27  00:43:27  10:16:00  10:55:21  00:39:21  01:22:48  4
10  Petra Nielsen  10:18:00  11:03:32  00:45:32  10:18:00  11:01:58  00:43:58  01:29:30  5
9  Eva Seger  10:16:00  11:17:02  01:01:02  10:20:00  NAF
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Västras Vinterrace 28-29 jan 2012 Arr:	SPHK	Västra
Startnr Lördag  Lördag  Dag 1  Söndag  Söndag  Dag 2  Placering
  Starttid  Måltid  Tid  Starttid  Måltid  Tid  Total
2x10 km 4-spann B-hundar D20+
14  Håkan Nisula  10:26:00  11:08:00  00:42:00  10:22:00  11:01:25  00:39:25  01:21:25  1
12  Fredrik Petri  10:22:00  11:08:34  00:46:34  10:26:00  11:11:39  00:45:39  01:32:13  2
13  Linda Almquist  10:24:00  11:09:55  00:45:55  10:24:00  11:11:43  00:47:43  01:33:38  3
16  Dan Palmblad  10:30:00  11:31:31  01:01:31  10:28:00  11:30:11  01:02:11  02:03:42  4
15  Kjetil Hagen  10:28:00  11:38:02  01:10:02  10:30:00  11:29:48  00:59:48  02:09:50  5
 
2x5 km motion Slädhundstil
19  Therese Hemberg  11:04:00  11:19:52  00:15:52  11:00:00  11:14:47  00:14:47  00:30:39  1
18  Mattias Hemberg  11:02:00  11:20:52  00:18:52  11:12:00  11:28:01  00:16:01  00:34:53  2
22  Agneta Tapper  11:10:00  11:26:43  00:16:43  11:02:00  11:21:13  00:19:13  00:35:56  3
17  Egil Christensen  11:00:00  11:21:38  00:21:38  11:04:00  11:22:15  00:18:15  00:39:53  4
23  Magnus Sylvén  11:12:00  11:46:05  00:34:05  11:06:00  NAF
20  Niklas Olsson  11:06:00  NAS   11:14:00  11:31:37  00:17:37  00:17:37
21  Sara Nilsson  11:08:00  NAS

2x5 km motion Linkörning
24  Tora Kleven  11:14:00  11:43:22  00:29:22  11:16:00  11:43:51  00:27:51  00:57:13  1
25  Eva Selander-Larsson  11:16:00  11:51:10  00:35:10  11:18:00  11:46:59  00:28:59  01:04:09  2

2x10 km 2-spann pulkastil C-hundar
26  Lasse Härngren  11:22:00  12:01:38  00:39:38  11:20:00  12:00:03  00:40:03  01:19:41  1

2x10 km motion Linkörning
28  Martin Dahllöf  11:26:00  12:22:48  00:56:48  11:22:00  12:08:54  00:46:54  01:43:42  1
27  Dick Larsson  11:24:00  12:23:10  00:59:10  11:24:00  12:13:10  00:49:10  01:48:20  2
 
10 km B-hundar D10
30  Ola Smedstad  11:28:00  12:42:16  01:14:16  11:26:00  12:36:18  01:10:18
31  Frida Björcman  NAS
32  Joakim Svanström  11:32:00  12:35:01  01:03:01  11:28:00  12:24:35  00:56:35
33  Gudrun Nilsson  11:34:00  12:49:46  01:15:46  11:30:00  12:32:06  01:02:06
34  Håkan Nisula  11:36:00  12:29:50  00:53:50  11:32:00  12:20:21  00:48:21

1x5 km motion Slädhundstil
35  Anna- Carin Lönn  11:38:00  11:55:19  00:17:19      1

1x10 km motion Pulkastil
36  Inge Eklund  11:40:00  12:28:44  00:48:44      1
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SHAM-draget 18-19 feb 2012  
  
Nr  Tid dag 1 Tid dag 2 Total Plac.
15 km 6-spann SH     
29 Sofia Ericsson 00:41:21 00:40:12 01:21:33 1
31 Ylwa Malmberg 00:42:22 00:41:11 01:23:33 2
33 Camilla Buvall-Juhlander 00:42:18 00:41:17 01:23:35 3
32 Viggo Jörgensen 00:46:11 00:45:21 01:31:32 4
38 Manuela Andersson 00:48:22 00:46:00 01:34:22 5
39 Dieter Hofmann 00:57:01 00:56:28 01:53:29 6
37 Tobias Eliasson 01:10:08 01:05:41 02:15:49 7
34 Teddy Kårvik 00:43:05 NAS NAS 
30 Tarja Pyykkö 00:47:03 NAS NAS 
35 Meino Jauch NAF NAS NAS  

  
     
Linkörning 15 km    
40 Kristin Jauch 00:55:53 00:52:04 01:47:57 1
44 Hans Trygve Ulseth 01:05:08 00:57:54 02:03:02 2
45 Pia Edvartsen 01:11:58 NAS NAS
43 Jon Erik  Berger Iversen 01:15:59 NAS NAS 
42 Anita Skagen 01:18:09 NAS NAS 
41 Andreas Frisk NAS NAS NAS

SHAM-draget 18-19 feb 2012  
  
Nr  Tid dag 1 Tid dag 2 Total Plac.   
45 km       
1 Manfred Witschel 02:17:44 02:11:35 04:29:19 1   
2 Nisse Uppström 02:27:08 02:16:12 04:43:20 2   
6 Catherine Fontaine-Mathis 02:46:13 02:23:09 05:09:22 3   
7 Patrich Junod 02:54:55 02:30:31 05:25:26 4   
5 Sigmund Alhaug 02:50:22 02:38:01 05:28:23 5   
3 Agneta Nilsson - Hörnlund 02:53:35 02:36:09 05:29:44 6   
4 Malin Sundin 02:57:04 02:48:42 05:45:46 7   
9 Henrik Söeborg 03:41:25 03:30:02 07:11:27 8   
8 Rasmus Helbo 03:29:55 03:54:17 07:24:12 9
   
        
Dragprov 60 Nordisk     Pris  
11 Åke Wedin 02:09:46 02:05:13 04:14:59 1 1:a pris 04:40:18 Grundt.
12 Håkan Nisula 02:29:17 02:36:20 05:05:37 2 1:a pris 05:22:21 Grundt. + 15% d.m 10km/h =6 h
14 Sven Wiren 02:58:24 02:56:25 05:54:49 3 0:pris 05:50:22 Grundt. + 25% d. m. 8 km/h= 8 h
18 Göran Dernebo 03:03:05 03:02:47 06:05:52 4 0:pris  
19 Gunnleiv Nybru 03:25:46 03:47:33 07:13:19 5 0:pris  
16 Christina Kleemo 03:46:12 NAS NAS    
        
Dragprov 60 Släde     Pris  
10 Kristin Esseth 02:28:16 02:36:14 05:04:30 1 1:a pris 05:28:34 Grundt.
17 Sandra Ohlsson 02:53:55 02:58:43 05:52:38 2 1:a pris 06:17:51 Grundt. +15% d. m. 10 km/h = 6 h
13 Lena Tano 02:59:44 02:59:06 05:58:50 3 1:a pris 06:50:42 Grundt. +25% d. m. 8 km/h = 8 h
        
        
Juniorer 4 spann 10 km       
21 Andrine Alhaug 00:30:48 00:29:30 01:00:18 1   
20 Maja Antoniusson 00:32:04 00:28:29 01:00:33 2   
22 Katarina Esseth-Afséer 00:44:41 00:44:24 01:29:05 3   
        
15 km 8-spann       
24 Jenki Lindgren 00:39:41 00:35:33 01:15:14 1   
25 Bengt-Åke Sjölund 00:39:19 00:37:31 01:16:50 2   
23 Michael Frost 00:40:54 00:43:10 01:24:04 3   
27 Ida Björk 00:43:52 00:40:20 01:24:12 4   
28 Lotte Frost 00:41:44 00:50:41 01:32:25 5   
26 Janne Snarberg 00:55:23 00:49:26 01:44:49 6      
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Nordiska Mästerskapen, Samojed 11-12 feb 2012

  tid dag1  tid dag 2  total tid
6-spann     meriterande tid
1  Fredrik Petri  00:36:33  00:33:35  01:10:08  01:26:40
2  Håkan Nisula  00:38:11  00:36:08  01:14:19
3  Christer Johansson  00:38:49  00:41:58  01:20:47
4  Eva Skullman  00:42:31  00:41:52  01:24:23
5  Birger Voigt 00:48:00  00:43:31  01:31:31
6  Lone Ottensen  00:57:37  00:55:04  01:52:41

4-spann     meriterande tid
1  Walter Seeh  00:43:18  00:37:57  01:21:15  01:39:46
2  Elisa Perkiö  00:44:36  00:40:26  01:25:02
3  Diana Karlsson  00:48:52  00:44:42  01:33:34
4  Mette Lindegard  00:48:45  00:46:46  01:35:31
5  Beatrice Palm  00:50:33  00:46:11  01:36:44
6  Kjetil Hagen  00:56:02  00:52:54  01:48:56
7  Britt Forsgren  00:53:58  00:56:17  01:50:15
8  Paul-Erik Nørgaard  01:03:44  00:53:51  01:57:35
9  Jeanette Engström  01:12:20  00:55:00  02:07:20
10  Jo-Anne Norén  01:04:54  01:05:13  02:10:07
11  Erica Eriksson  01:06:36  01:05:35  02:12:11
 Cecilia Lönnberg  01:11:01  DNS

Nordisk stil     meriterande tid
1  Karin Olsson  00:47:48  00:44:56  01:32:44  01:51:43
2  Jan-Olof Högström  00:46:48  00:46:57  01:33:45
3  Anders Knudsen  00:59:44  00:57:16  01:57:00
4  Glen-Peter Hersvik  01:01:49  00:56:46  01:58:35
5  Dan Palmblad  01:13:19  01:11:35  02:24:54
 Diana Karlsson  01:10:33  DNS
 Magnus Karlsson   DNS

Lina
1  Stefan Johansson  00:44:00  00:42:06  01:26:06
2  Kjell Jonsson  00:56:36  00:57:22  01:53:58
3  Ole Jensen  01:39:10  DNF

SHAM-draget 18-19 feb 2012  
  
Nr  Tid dag 1 Tid dag 2 Total Plac.
10 km 4-spann SH    
36 Sebastian Dunvret 00:28:44 00:26:50 00:55:34 1
47 Marie Israelsson 00:26:19 00:32:33 00:58:52 2
56 Joakim Pettersson 00:30:25 00:28:49 00:59:14 3
58 Sofia Ericsson 00:29:58 00:29:28 00:59:26 4
49 Runa Jacobsson 00:31:12 00:29:41 01:00:53 5
51 Helen Israelsson 00:31:51 00:29:05 01:00:56 6
46 Andreas Frisk 00:31:34 00:29:51 01:01:25 7
53 Elisabeth Ståhlbrink 00:34:35 00:31:07 01:05:42 8
50 Pär Jansson 00:35:03 00:32:34 01:07:37 9
57 Niklas Olsson  00:36:19 00:34:50 01:11:09 10
52 Mari Lilja 00:35:09 00:37:30 01:12:39 11
54 Iréne Ax 00:44:49 00:35:10 01:19:59 12
55 Gabrielle Nilsson DSF 00:33:01 *IFSS §22
48 Jörg Beller 00:43:28 NAS NAS

* Föraren tappade sitt spann under lördagens meritering och fick hjälp utifrån för 
att kunna ta sig i mål med sitt spann. Spannet har enligt paragraf 22 i IFSS regel-
verk, inte fullföljt.

Dragprov 10    
59 Patrik Hedberg 00:51:10   
61 Fredrik Lindén 01:11:26   
     
10 km motion    
63 Torhild Ringerike 00:45:24 00:42:58 01:28:22 1
66 Inge Eklund 00:56:18 00:48:19 01:44:37 2
69 Christoffer Evensen 01:02:10 00:52:37 01:54:47 3
64 Tora Kleven 01:02:47 00:56:12 01:58:59 4
70 Konrad Hamnmarberg  00:42:41  
67 Charlotte Hansen 01:04:21 NAF NAF 
68 Jan Saether 01:09:26 NAS NAS 
65 Anette Saether 01:17:30 NAS NAS 
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PolarDistans 5-9 mars 2012

St. nr Plac. Name Nation. Breed Racetime

300 Pulka style 1-2 dogs
30 NAF Lennart Andersson S GRL 
31 NAF Gunnar Olsson S SH/GRL
32 3 Åshild Hveem N SH 73:33:03
33 2 Astrid Klevmoen N SH 73:33:03
34 1 Leif R Björneseth N AM 49:58:04

300 Nome style 8-12 dogs, group C
37 NAF Jesper Lindeskov Sörensen S SH 
38 NAF Erik Aleksander Greger N SH
39 2 Catherine Fontaine-Mathis F SH 25:20:52
40 NAF Ola Lindgren S SH 
42 5 Hågen Björgum N SH 64:45:30
43 3 Volker Ebertshäuser DE SH 26:34:00
44 1 Karsten Grönås N SH 21:23:00
45 NAF Fredrik Neiman S SH
46 4 Agneta Nilsson Hörnlund S SH 27:17:57

160 Nome style 6-8 dogs, group C
47 5 Levke Ose Erichsen DE SH 29:23:00
48 NAF Krister Mattsson S SH
49 2 Patrick Junod CH SH 12:33:21
50 6 Nick Myhre DK SH 48:52:51
51 4 Henrik Söeborg DK SH 21:59:00
52 DISQ Anders Larsen DK SH 
53 1 Malin Sundin S SH 12:32:29
54 NAF Tina Langstrup DK SH
55 NAF David Arnold CH SH
56 3 Manfred Witschel DE SH 13:48:00
57 NAF Pierre-Antoine Hertier CH SH

300 Nome style, group B
58 1 Kristin Esseth S AM 31:31:00
59 NAF Odd Lund N GRL
60 NAF Björn Zelander S AM
61 NAF Per-Esben Jakobsen N GRL
62 NAF Rasmus Helbo S AM

160 Nome style 4-8 dogs, group B
63 NAF Anders Gram DK AM
64 NAF Lone Ottensten DK SAM
65 1 Francien Kamp NL AM/GRL 29:10:04
66 NAF Britt Forsgren S SAM

160 Pulka style
67 NAF Jan-Olof Högström S GRL
68 NAF Inge Eklund S AM
69 1 Sven Wirén S AM 35:44:00

RYSSJÖN OPEN 25-26 feb 2012

P  Namn Nr  Dag 1  Dag 2  Totalt

Klass : OY A 2 x 6 km
1  Lucas Holst  51  21.10  19.31  40.41

Klass: 6 S A 2 x 11,5 km
1  Anders Hansson  52  30.40  30.38  1.01.18

Klass: 6 S C 2 x 11,5 km
1  Jan Snarberg  90  26.27  24.58  51.25
2  Camilla Buvall-Juhlander  56  26.02  26.03  52.05
3  Lisbeth Brax-Olofsson  53  26.58  25.40  52.38
4  Ida Björk  58  26.06  26.40  52.46
5  Ylwa Malmberg  55  26.01  27.31  53.32
6  Sofia Ericsson  54  25.40  29.29  55.09
7  Manuela Andersson  59  28.38  29.34  58.12

Klass: 4 S A 2x 11,5 km
1  Stina Zetterlind-Hansson  62  30.31  29.51  1.00.22

Klass: 4 S C 2 x 11,5 km
1  Marie Israelsson  63  25.12  24.50  50.02
2  Jan Wahlberg  73  27.47  27.26  55.13
3  Joakim Pettersson  65  27.45  27.40  55.25
4  Helene Israelsson  66  28.02  28.00  56.02
5  Moa Björk  64  27.32  28.33  56.05
6  Olivia Sundström  68  29.08  27.39  56.47
7  Runa Jacobsson  67  27.50  30.02  57.52
8  Pär Jansson  71  29.45  30.37  1.00.22
9  Irene Ax  72  29.49  32.18  1.02.07
10  Petter Hillborg  70  32.22  35.29  1.07.51
11  Mari Lilja  94  31.52  37.25  1.09.17
12  Anna-Sara Holmgren  69  33.40  36.33  1.10.13
13  Kjell Zackrisson  75  36.06  34.35  1.10.41
14  Alf Jakobsson  76  40.38  37.09  1.17.47
15  Petra Nielsen  77  45.17  38.37  1.23.54

Klass: 4-8 spann B 2 x 31 km
1  Håkan Nisula  80  2.00.41  1.59.36  4.00.17
2  Britt Forsgren  82  3.04.13  2.53.45  5.57.58
3  Michael Berglöf  79  3.10.14  3.21.03  6.31.17
4  Jeanette Engström  83  3.20.02  DNF  -

Klass: Dragprov 10 Grönlandshund 1 x 10 km
1  Kari-Mette Sundahl  84  44.56  55.27  -

Klass: MOT lina 1 x 11,5 km
1  Towa Lindh  85  -  31.01  -
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PolarhundsMästerskap 24-25 mars 2012 i Strömsund

Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  M tid  Heat2  M tid

Klass: 4S B   Distans: 2 x 14,0 km
1  Diana Karlsson  SPHK NN  2:31:42  1:22:56  38:30  1:08:46  33:20
2  Line Buan     2:44:01  1:22:17  40:20  1:21:44  34:45
3  Erica Eriksson  SPHK NN  3:42:24  1:50:06  55:00  1:52:18  53:40

Klass: YY C   Distans: 2 x 5,0 km
1  Aron Eriksson  SPHK Nedre Norra   17:06  8:10     7:56   
2  Emma Hoffman  SPHK Nedre Norra  18:11  9:50     8:21   
3  Josefin Jönsson  SPHK Nedre Norra  19:03  9:56     9:07   
4  Filip Ramström  SPHK NN  25:28  16:47     8:41   
5  Isak Evans     31:24  19:35     11:49   

Pl  Namn  Klubb  Tid  M tid

Klass: Lina 9/11 C   Distans: 1 x 0,0 km
1  Linus Lif     8:15   
2  Gustaf Bjelke     9:26   
3  Maja-Lina Sande  Kiruna SHK  10:14   
4  Max Singmark  SPHK Nedre Norra  10:17   
5  Elin Kryllen     10:22   

Klass: Lina Ungdom 12/16 C   Distans: 1 x 0,0 km
1  Viggo Singmark  SPHK Nedre Norra  8:22   

Klass: MP1 C   Distans: 1 x 14,0 km
1  Petter Hillborg  SPHK Gävle Dala  1:04:39  31:15

Klass: MP1 B   Distans: 1 x 14,0 km
1  Åke Wedin  SPHK NN  1:02:15  30:50
2  Jan - Olof Högström  SPHK Nedre Norra  1:09:00  33:50
3  Gösta Karlberg  SPHK Gävle Dala  1:11:08  35:00
 
Klass: WP1 B   Distans: 1 x 14,0 km
1  Hanna Lindblom  SPHK Nedre Norra  1:04:21  29:50
2  Karin Olsson  SPHK NN  1:17:21  36:10

Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  M tid  Heat2  M tid

Klass: 4S C   Distans: 2 x 7,5 km
1 Marie Israelsson  SPHK NN  40:33  20:29     20:04   
2 Agnes Christoffersson  SPHK NN  43:04  21:47     21:17   
3  Christian Eriksson  SPHK Nedre Norra  43:16  21:39     21:37   
4  Moa Björk  Södra Dalarnas DHK  44:50  22:47     22:03   
5  Olivia Sundström  Älvarnas DHK  45:08  21:59     23:09   
6  Joakim Pettersson  SPHK Mälardalen  47:42   24:17  23:25   
7  Agneta Henriksson  Kiruna SHK  51:43  25:57     25:46   
8  Frida Isaksson Sande  Kiruna SHK  56:45  29:07     27:38

PolarhundsMästerskap 24-25 mars 2012 i Strömsund

Pl  Namn  Klubb  Total  Heat1  M tid  Heat2  M tid
Klass: US C   Distans: 2 x 21,0 km
1  Karsten Grönås     2:02:53  1:01:22  19:30  1:01:31  20:50
               40:00     41:15
2  Eveline Kock     2:11:59  1:04:58  22:00  1:07:01  23:05
               42:25     44:20
3  Malin Sundin  Jämtlandsfjällens SHK  2:16:28  1:05:50  21:30  1:10:38  22:20
               42:30     45:45
4  Nils Uppström  Jämtlandsfjällens SHK  2:19:11  1:08:14  21:35  1:10:57  22:25
               43:45     46:00
5  Norbert Gebhardt  SPHK Nedre Norra  2:50:39  1:20:02  25:00  1:30:37  24:50
           49:00     54:20
Klass: 8S C   Distans: 2 x 14,0 km
1  Lisbeth Brax 
 Olofsson  Älvarnas DHK  1:15:16  37:08  17:55  38:08  19:00
2  Bengt-Åke Sjölund  SPHK NN  1:22:04  38:31  19:00  43:33  21:45
3  Maja Ramström  SPHK NN  1:35:04  47:00  20:55  48:04  20:45
4  Emanuel Fagerberg  SPHK Nedre Norra  1:35:54  45:37  20:50  50:17  22:45

Klass: 6S C   Distans: 2 x 14,0 km
1  Teddy Kårwik  Jämtlandsfjällens SHK  1:20:34  41:20  20:45  39:14  19:25
2  Bo Jönsson  SPHK NN  1:22:08  41:09  20:00  40:59  20:25
3  Camilla Eklund  SPHK Nedre Norra  1:43:32  51:52  23:45  51:40  25:20
4  Ida Björk  Södra Dalarnas DHK  1:44:24  48:11  22:10  56:13  25:10
5  Mari Lilja  SPHK Södra  1:44:58  54:17  26:30  50:41  24:20

Pl  Namn  Klubb  Tid  M tid
Klass: WMS1 C   Distans: 1 x 0,0 km
1  Ralf Jönsson  SPHK Nedre Norra  47:16  22:20
2  Elsine Lien  SPHK Nedre Norra  49:36  24:20
3  Petter Hillborg  SPHK Gävle Dala  51:07  23:30 
 
Klass: WMS1 B   Distans: 1 x 0,0 km
1  Åke Wedin  SPHK NN  49:20  23:50
2  Hanna Lindblom  SPHK Nedre Norra  55:31  26:00
3  Gunilla Mellgren  SPHK NN  1:21:26  39:30
4  Christina Sunkvistq  SPHK NN  1:22:26  41:00

Klass: WMP4 B   Distans: 1 x 0,0 km
1  Gösta Karlberg  SPHK Gävle Dala  1:43:21  31:55
2  Harriet Bok  SPHK NN  1:47:14  31:50
3  Rasmus Helbo     1:48:55  33:00
4  Sven Wiren     1:49:25  34:50
5  Jan - Olof Högström  SPHK Nedre Norra  1:49:34  34:00
6  Karin Olsson  SPHK NN  1:50:36  34:55
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA

Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här: Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 
10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlem i SPHK och vilken ras du har. 
SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre fel. SKK skickar dig ett 
inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt. 

Din distrikstillhörighet styrs av ditt postnummer men om du av någon anledning 
vill byta distrikt, så är du välkommen att kontakta undertecknad.

Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer 
SKK, men det går också bra att kontakta mig.

Glöm inte att lösa tävlingslicensen. Den gäller som olycksfallsförsäkring även under 
träning !! Ha en skön fortsättning på sommaren önskar

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Rut Eriksson/Piteå

Nedre Norra
Monica Lundin/Sollefteå, Pether Fjällström/Tärnaby, Lena Grufberg/Mörsil, 
Liisa Bergström/Örnsköldsvik, Dante Dahlgren Lindström/Holmsund, Andreas 
Palmqvist/Hoting, Per-Olof Viktorsson/Östersund, Ida Persson/Norråker, Catarina 
Bjelke/Hoting, Felicia Blom/Östersund, Linda Blom/Östersund, Gustaf Bjelke/
Hoting, Ulf Sahlman/Storuman, Eva Forsberg/Jörn  

GävleDala
Mercedes Udnie/Edsbyn  

Mälardalen
Jessica Andersson/Västerås, Malin Wahlström/Grillby, Tanja Eriksson/Järfälla, 
Hans Forsell/Lidingö, Marcel Alister/Skultuna

Västra
Gustaf Hammarkrantz/Askim, Marie Bogren/Spekeröd  

Södra
Ida Carlson/Nättraby, Jaqueline Styrmark/Falkenberg, Emy Cederblad/
Löddeköpinge, Linda Nordlund/Motala, Hanna Persson/Skurup, Marina Bengtsson 
Patulski/Ljungbyhed, Hans Christian Hansen/Svedala, Peter Rodin/Allerum, Annelie 
Karlsson/Falkenberg

Utland
Frank Daams/Belgien, Marja-Liisa Kiuru/Finland, Nies Heeringa/Holland, Klaus 
Stüben/Tyskland

Dragprov 10 Ljungdalen 10 feb 2012

Placering Namn Tid Hund

1 Åke Wedin 36:48 Nerriviks Imaq
2 Per Larsen 45:33 Night Trail Legacy of the Wolf
3 Joakim Svanström 50:32 Tornarsuk Kodiak Wenona
4 Jimmie Ekholm 50:46 Night Trail a Twist of Black Magic
5 Torbjörn Johansson 55:33 Night Trail a Touch of Black Magic
6 Lisa Töfting Madsen 56:18 Night Trail a Hell of Black Magic
7 Simon Smith 57:29 Amuloga´s Ice Wolf
8 Rasmus Helbo 58:09 Night Trail Spirit of the Wolf
9 Magnus Svernfors 1:06:03 Night Trail Hearsay of the Wolf
10 Gudrun Nilsson 1:06:42 Tornarsuk Kodiak Tuwa
11 Sven Wiren NAF Arctic Trail´s Qhloe

Välförtjänad		rast	för		lapplands	Drag	hundar	i		fjällen	efter		5	mil	körning.	[Foto:	Monika	Karlsson]
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dessa blöta hundar övernatta utomhus i 
kyla hur som helst utan de kräver extra 
omvårdnad. Andra hundar i spannet är 
samtidigt helt torra och opåverkade. 
I dagens avelsarbete pratas det mycket 
om arbetsmeriteringar. En meritering som 
visar på hur snabbt hunden kan springa 
under ordnade tävlingsförhållanden. 
Det pratas också om det rastypiska och 
att det skall bedömas på utställningar. 
På utställningar där hunden visas upp 
välkammad, nytvättad, utvilad och 
tillpimpad. Många duktiga uppfödare 
väljer dessutom vilka av sina hundar de 
skall visa för vilka domare. Man vet vad 
för typ av hund de olika domarna föredrar 
helt enkelt. Draghundsförare väljer de 
tävlingar där de har störst chans att få 
meritering, inte var de bästa spannen kör, 
tävlingar som idag ställs in då det blir 

dåliga spår, låga temperaturer, snöstorm 
o.s.v.

Slemmighet är EN egenskap som kanske 
inte alls egentligen är viktig. Men vad 
jag vill påvisa är att arbetsmeriteringar 
och utställningar säger kanske inte alls 
så mycket om hur bra en hund egentligen 
är som den arbetande polarhund som det 
egentligen skall vara. Meriteringar och 
utställningar är inte ens ett steg på vägen. 
Jag tror att det skulle vara förödande för 
våra raser om arbetsprov och utställningar 
blev ett krav för att få registrera valpar.
 
”Slemmiga hundar i avel eller...?” vill 
ifrågasätta arbetsproven samtidigt som jag 
visar på en egenskap som faktiskt aldrig 
bedöms på utställningar/tävlingar. En 
egenskap av hur många som helst.

Visar	en	hund	som	slemmar.	Denna	bild	är	dock	tagen	i	bra	väder	med	temperaturer	runt	0	C	så	då	är	
det	mer	’befogat’	att	slemma/skumma.	OBS:	Slemmande	hundar	skall	INTE	förväxlas	med	skummande	

hundar	som	körs	i	för	hög	värme	vilket	kan	vara	direkt	farligt	(överhettning).

De fyra polara raserna är alla hundar som 
i grunden är arbetande hundar. Hundar 
som skall leva och vistas i kallt klimat 
och där utföra olika arbetsuppgifter. Gång 
på gång slår det mig att jag upptäcker 
egenskaper som jag inte ens vet att våra 
hundar har eller saknar. En del egenskaper 
är till fördel medan andra egenskaper är 
till nackdel.

Slemmighet är en egenskap som jag 
upptäckt på några få individer. De blir 
lätt blöta och slemmiga i ansiktet då de 
arbetar. 

Under vissa förhållanden av snöstorm 
fryser slemmet tillsammans med drevsnön 
till en isbark över hela hundens ansikte. 
Inte alltid. Jag har sett det i några få 
extrema fall. Givetvis kan man inte låta 

Slemmiga hundar i avel
-	eller	??

[Matti Holmgren] Avlar du på slemmiga slädhundar eller vet du inte ens 
om din hund är slemmig? Vad jag vet är att slemmighet inte bedöms på 
hundutställningar eller på de så kallade arbetsproven. Vad jag också vet 
är att det för de flesta inte är ett problem om deras hund är slemmig…

Visar	en	s.k.	slemmande	hund	som	har	fått	ett	istäckt	ansikte.	Extremsituation	men	alla	andra	hundar	
var	opåverkade.	Lilla bilden: Visar	en	’torr’	hund	(ljusa	ledarhunden)	fotograferad	exakt	samtidigt	som	

hunden	på	stora	bilden.	Tydligt	exempel	på	hur	olika	det	kan	vara.
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Grönlandshundägare från norr till söder 
–	Artikelserie	om	att	ha	grönlandshund	i	Sverige.	

I	detta	nummer	får	Karin	Olsson	i	Sundsvall	berätta	om	sina	
äventyr.	[Foto:	Jan-Olof	Högström]

Vaknade tidigt i morse och hörde fågelkvittret utanför fönstret, och så 
här på försommaren så är det lite svårt att avgöra om det är dags att 

vakna eftersom det är så ljust ute. Rörde lite på mig och det brukar vara 
avgörande för om det är dags att vakna eller inte! För OM det är dags 

så inträffar följande…

En liten gnällig gäsp och oftast 32 st klor 
som närmar sig sängen för en liten stunds 
uppfordrande kelande. Med andra ord 
är klockan kvart i 6 och den underbara 
frukosten skall tillredas till fyra hungriga 
hundar.

(Fattar inte att de alltid ska vara så hung-
riga?! Har vi verkligen alltid glömt att 
mata dem?) 

Efter maten så bär det ut på en rask skogs-
promenad i ca. 50 min. Denna promenad 
är en bra start på dagen, hundarna är 
ganska nöjda när de kommer hem och jag 
vet hur jag ska klä mig för en arbetsdag 
med alla skolbarnen.

Nu har matematikerna räknat ut att anta-
let klor inte motsvarar antalet hundar och 
det beror inte att de går på bakbenen utan 
att det är två av dem som inte vill riskera 
att vi sover över mat och promenad!
Det jag just har beskrivit är en alldeles 
vanlig morgon hos hundfamiljen på Frid-
hemsgatan 27 i Sundsvall. Jag heter Karin 
och min sambo heter Janne och vi bor med 
våra fyra hundar i en villa, ganska mitt i 
stan, tillsammans med våra fyra barn och 
tre undulater.

Mitt hundintresse väcktes redan som 
5-åring då mina föräldrar skaffade 
labrador och sedan dess har jag haft 
hundar omkring mig. Det har passerat 
en dobermann, en strävhårig vorsteh och 
en jack russel (mina föräldrars 15-åriga 
ögonsten) som jag varit biträdande matte 
åt vid behov. Och förutom dessa även min 
storebrors alla hundar.

Idag är det två samojeder och två grön-
landshundar som låter OSS bo tillsam-
mans med DEM. Ja, det är väl skillnaden 
mellan mina tidigare hunderfarenheter 
och mina nuvarande. Dessa polarhundar 
är något lite annat än vad jag har varit 
van. Jag är van att hundarna ska fråga 
mig: ”Åh matte, vad vill du att vi sak hitta 
på idag?” medan grönlandshundarna frå-
gar: ”Åh matte, ska du hitta på något kul 
idag? Om inte så hittar jag på något själv!”

De är liksom lite överenergiska, egensin-
niga, envisa, självgoda och mycket själv-
ständiga och samtidigt väldigt tillgivna, 
sociala, lojala (okej liten överdrift) och 
oerhört passande för det liv vi lever. 
Graden av överenergiska skiljer sig lite 
åt mellan våra två raser och jag kan lätt 
intyga att grönlandshundarna vinner jämt!

Hej alla polarhundsvänner 
Nu har försommarvärmen även kommit till Hamra, 
björkarna är gröna och vitsipporna blommar. Sverige 
är ett långt land, när det är vår i södra Sverige, så är 
det fortfarande snö i norr.

Likadant är det med styrelsen, vi finns från söder till 
norr, det gör att vi inte träffas så ofta.

Under året har vi regelbundna telefonmöten, men 
helgen den 1/6 – 3/6 skall vi ha en arbetshelg. 
Vi började med det förra året och tycker att det 
var mycket givande att kunna sitta och planera 
kommande aktiviteter i lugn och ro.

Vi planerar att ha en Grönlandshundsträff den 21/9 
–23/9 i Furudal i Dalarna. Det är ett nytt ställe för vår 
höstträff, men vi tror att det kommer att bli mycket 
lyckat. För er som inte har varit i Furudal, kan jag 
berätta att det ligger naturskönt. Det finns stugor att 
hyra för den som vill, gemensamma lokaler att vistas 
i och en härlig badstrand om det är någon som vill 
ta sig ett dopp.

För att köra våra fyrbenta vänner, så finns det 
många skogsstigar som går att använda till att träna 
hundarna.

Nu är det tid för att reparera slädar och skura ur 
hundkojor och drömma om kommande vinter med 
mycket snö och härliga turer med hundarna.

Monica Hjelm, vice ordförande

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

Vice ordförande
Monica Hjelm, 0657-352 35 
irkes@telia.com 

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

www.gronlandshund.sphk.se

Grönländaren	Tarqeq	vilar.	[Foto:	Jan-Olof	Högström]
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inhägnad och när det är varmt nog så 
kommer de och går som de vill. Av någon 
anledning så förstår ni säkert varför vi 
går under epitetet ”de med hundarna” 
(läs vargarna) runt i om i kvarteren. Min 
mamma uttryckte sig på ett annat sätt: 
”Har ni fått till något gräs än? Gården 
såg ju inte snygg ut när jag var förbi sist”. 
Men hon säger det med glimten i ögat och 
jag håller ju med!

Om jag fick bestämma skulle vi ha en 
trädgård med gräsmatta överallt, diverse 
urnor med vackra blommor, buskar som 
fick ha sitt rotsystem ifred, rabarbern 
opinkad (nåja det finns ju vattenkran och 
dessutom äter man ju inte bladen i alla 
fall) och utegrillen skulle få vara ifred 
från besökande pälsdjur. Men sådana är 
inte våra grönlandshundar och inte våra 
samojeder heller. De är mycket påhittiga 
och de är av den åsikten att allt är mitt 
och ingenting är omöjligt! Vilket kan få 
mig att slita mitt hår när jag exempelvis ser 
mina solcellslampor som jag fick alldeles 
nyss, eller de nya ergonomiska handtagen 
till MTB:n som kom för nära hundzonen, 
gå i småbitar.

Men samma okuvliga vilja att aldrig ge 
upp eftersom ingenting är omöjligt kan 
också röra mig till tårar. Som när de out-
tröttligt arbetar vidare på fjället i hårda 
vindar med snödrev som bygger ett snö-
pansar i deras ansikten och på deras krop-
par bara för att jag säger att vi ska. De 
blickar vi utbyter med varandra då, sänder 
bara en totalt gränslös kärleksförklaring 
och då vet jag att de säger ”Allt för dig!”  
Den harmoni jag ser hos dem när de rullar 
ihop sig efter en hård arbetsdag, allt för att 
förbereda sig för nästa, får mig att känna 
att vi har ett stort behov av varandra. Vi 
delar samma intresse!

Sedan den dagen de satte sina tassar inn-
anför våra dörrar blev världen sig aldrig 
riktigt lik och det är helt ok faktiskt! Jag 
vill inte vara utan dem för allt i världen 
och förresten vem har sagt att det ska vara 
enkelt jämt? ;-)

Något som jag avslutningsvis vill slå ett 
slag för är att man hakar på de härliga ar-
rangemang som rasklubbar och distrikten 
arrangerar! Så mycket trevliga människor 
som man får chansen att möta och som 
gladeligen delar med sig av sina kunskaper 
och upplevelser med sina hundar. Det är 
ovärderligt för sitt eget hundägarskap och 
sina framtida äventyr, stora som små! Ut 
och njut med era fyrbenta och skölj allt 
i markhöjd väldigt noga innan ni äter 
det! Det är trots allt lättare att undvika 
gul snö…

//Karin Olsson

Janne och jag har alltid gillat att träna 
och vi går dessutom årligen på tur hem-
mavid och i fjällvärlden. Vi är mer än 
gärna ute i skog och mark så när vi skulle 
välja hundras var det viktigaste att den 
hundras vi valde inte skulle hindra oss i 
vårt vardagliga liv utan den skulle bara 
smälta in. Eftersom vi vistas ute i ur och 
skur och under kalla vinterförhållanden så 
föll valet på dessa fantastiska polarhundar 
som klarar ALLT! Och det märker vi nu 
efter några år tillsammans med dem att 
de faktiskt gör! Okej, förutom en sak och 
det är att de inte klarar av att aktiveras 
för lite i förhållande till den oerhörda 
energimängd som de har.

Förutom 4 – 5 promenader per dag så 
blir det många, långa timmar av träning 
året runt, och större delen av tiden är i 
pannlampans sken ute i skogsterräng. 
Det är så häftigt när man ser ögonspegeln 
på ett vilt djur tack vare pannlampan. 
Det förhöjer upplevelsen av träningen. 
Träningen ser ju väldigt olika ut de olika 
säsongerna men även under sommaren 
då hundarna får sin viloperiod så blir det 
rörelse eller hjärnträning som anpassas 

till värmen. Långa skogspromenader el-
ler blodspår utanför stigarna fungerar ju 
även de varma dagarna. Annars är det 
drag som gäller framför cykeln, skidorna 
samt springskorna.

Målet med vår träning är att våra hundar 
ska orka bära maxlastade klövjeväskor 
på sommarfjället och att de ska orka de 
tunga slädarna på vinterfjället eftersom 
dessa turer är både vår och våra hundars 
höjdpunkter på friluftslivet. Vi människor 
vill ju inte heller sättas i den situationen att 
vi ska behöva gå på tur på fjället utan att 
ha fått möjlighet att träna för densamma.

Sedan insåg vi tidigt att det skulle vara 
spännande att tävla med våra hundar och 
efter en toknervös tävlingspremiär som 
gav mersmak så är nu också det målet 
med vår träning. Många helger är under 
vintersäsongen numera inbokade och det 
blir liten tid till andra aktiviteter och social 
samvaro med de ”oinvigda”.

Vi lever ju väldigt nära våra hundar ef-
tersom de bor inne med oss och de har 
hela vår gård till förfogande. Gården är 

Iluq	vilar	vid	Gråsjön.	 Lorry	och	Tarqeq	spanar	i	karga	Gråsjödörren.	

Hundgänget	vilar.	Renhornen	är	redo	att	
gnagas	på.
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Draghundsdrömmar

Miriam	Taekema	med	Wiggo	och	Aksel

Johnsgård, Grönlandshundsträff april 2012
Reiné	Taekema	(text)	&		Miriam	Taekema	(bilderna)	

Våren har nått Uppsala när vi åker iväg till Johnsgård, ett 
friluftsområde i Norge (7 mil väster om Idre) där den Norska 

och Svenska Grönlandshundsklubben organiserar sin sedvanliga 
gemensamma träff.  

Efter Älvdalen måste det finnas snö 
säger vi till varandra medan vi tittar på 
krokusar och blåsippor. När vi kör förbi 
Älvdalen ändrar vi vårt uttalande i efter 
Särna eller Idre borde det finnas snö. Efter 
Särna börjar vi fundera om det skulle 
ha varit bättre att ha en kickbike istället 
av en släde på taket. Johnsgård är i och 
för sig ett jättetrevligt ställe som kan 
rekommenderas även på sommaren men 
vi glädjer oss på en kort snö semester med 
våra två hundar (Wiggo [nästan 4 år] och 
Aksel [9 månader]). 

Vi är först när vi kommer fram i Johnsgård 
på onsdag men några timmar senare 

strömmar från olika håll snölysta 
grönlandshund ägare till. Johnsgård är 
ett utmärkt tillfälle, för dem som inte har 
förmånen att bo i Norrland, att avsluta 
vintersäsongen. Som tur är finns det 
tillräckligt mycket snö och många fina 
spår. 

Hittills har vi kört kickbike med Aksel 
men nu blir det första gången vi kör Aksel 
framför släden. Vi får låna en vajersektion 
från Maria så att Wiggo och Aksel kan 
springa bakom varandra. När de springer 
bredvid vill Aksel leka och rullar de runt 
i snön men bakom varandra funkar det 
utmärkt. På torsdag blir det en flygande 

Flygande	start
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Grönlandshundklubbens Höstträff 
21-23 sept. 2012

ORE FRITIDSBY FURUDAL

På programmet står bl.a:
 Barmarkskörning med valfri doning, fina förhållanden!

Medlemsmöte
Grillning av korv och kolbullar

 Föreläsning
Gemensam middag lördag kväll: vårt traditionella knytkalas

För mera info se hemsida och facebook
Boende bokas direkt på: http://www.orefritidsby.se/

start när Wiggo och Aksel springer efter 
ett norskt spann men efter några kilometer 
i uppförsbacken, kan de inte hålla tempot 
längre. Snabbt försvinner norska spannet 
och vi kör lugnt tillbaka.

På fredag och lördag behövs solkräm. 
Vädret är som det borde vara och alla 
åker en sväng. Överallt ses små grupper 
av människor som njuter fullt ut av solen.  

På lördagseftermiddag visar Katinka, 
Maria och Gisle olika hundar importerade 
från Grönland. Att de är riktiga grönisar 
är direkt tydligt. De är mycket livliga, 
egensinniga och alltid redo för att göra 
rackartyg (naturligtvis med ett uttryck i 
ansiktet: men jag gör ingenting fel) . 

Gisle presenterar lite senare statistik 
omkring (in)avling och en intressant 
diskussion följer. Nu är det inte så lätt 
att förstå allt norska för en holländare 
så vi beter oss väluppfostrat. Vi skrattar 
när det är roligt och tittar seriöst när det 
är allvarligt. 

Höjdpunkten är förstås knytmiddagen. 
Det är otroligt att, utan någon form av 
koordination, ett komplett och varierad 
matutbud finns på bordet. Det blir mycket 
hundsnack, roliga historier och en trevlig 
samvaro. Allteftersom stämningen stiger 
blir man mer kreativt. T.ex. hittar vi på 
vilka möjligheter det skulle bli om vi kan 
förflytta oss via bredband. Om vi i bara 
några sekunder kan förflyta oss till var 
som helst kan vi åka hundspann året om. 
Så småningom blir vi mätta och belåtna. 

På söndag snöar det och programmet får 
en liten anpassning.  Lunchen, som är 
resten av knytmiddagen, blir nu frukosten. 
Detta kräver förstås mod och en stark 
mage men flera njuter av en kopiös 
frukost. Själv begränsar vi oss till norskt 
matbröd och kaffe med äpplekaka. 

När vi åker tillbaka är vi nöjda och 
hundarna trötta som märks till och med 
2 dagar efteråt.

Ovan: Eva	Johansson	njuter	av	solen

Nedan: Passenger	view
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glad över att jag hörde av mig. Vi bestämde att jag och eventuellt någon mer från 
styrelsen/klubben ska träffa alla tre drabbade innan midsommar. Jag ska då ha med 
mig vår hund Elof, som får vara en smula hundterapeut, vilket passar då han utbildar 
sig till terapihund. Jag återkommer med information om hur mötet gick och om det 
framöver kommer fram ytterligare information kring händelsen.

I klubben kommer vi att använda denna händelse för diskussion på vår Rasträff vid 
Rasspecialen i Vaggeryd under Allhelgonahelgen. Fortsättning följer!

Ewa Lofvar Konradsson, ordförande 

”Mördarhundar”, var rubriken i kvällspres-
sen! 

I mitten av april kunde man läsa i media att strax 
norr om Norrtälje hade tre kvinnor till häst 12, 28 
och 65 år blivit jagade av två hundar. Alla ryttare 
föll av och hundarna attackerade både hästar och 
en av ryttarna som blev illa biten främst i ansiktet. 
Hundarna visade sig vara alaskan malamute, vår 
älskade ras. En form av chocktillstånd infann sig hos 
många av oss malamuteägare. Hur kunde detta ske? 
Det kan inte vara sant! Vad hade egentligen hänt? 
Frågorna var många....

Jag som ordförande skickade snabbt ett kort press-
meddelande till kvällspressen och beklagade det 
som hänt, att vi var bestörta och tar detta på största 
allvar. Jag beskrev också kort utifrån rasstandarden 

att aggressivitet absolut inte accepteras. Därefter kontaktade jag polisen och bad att 
få ut polisrapporten, så vi skulle veta exakt vad som hänt. Den skulle emellertid ingå 
i en förundersökning som nu är överlämnad till åklagare för beslut om eventuellt åtal 
ska väckas. Jag var på grund av rådande sekretess tvungen att avvakta. Däremot ville 
den handläggande djurpolisen ha fortsatt kontakt med mig under utredningen. Jag 
förmedlade bland annat kontakt med Louis Liljedahl, som har stor erfarenhet av rasen. 

Samtidigt så kommenterades det flitigt på vår facebook-sida och spekulationerna var 
många. Jag informerade både där och på hemsidan, om den fakta jag hade tillgång 
till. En fb-medlem föreslog att vi skulle starta en insamling till förmån för de drabbade 
och vi i styrelsen tog på oss ansvaret att hålla i detta. I skrivande stund har 2500 kr 
kommit in från drygt 15 personer.

Jag har genom polisen lyckats få kontakt med den skadade kvinnan, som blev väldigt 

www.malamuteklubben.se

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

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

Sekreterare	
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

Alaskan	malamuten,	Dancer.	[Foto:	Louis	Liljedahl]

Presentation av den nya styrelsen

Namn: Anders Hedström. Ort: Luleå.

E-mail: boatbone@gmail.com

Sysselsättning: Elektriker.

Fritidsintresse utöver hundarna: Skidor, 
Skoter, jakt, fiske, Resa och Träning.

Antal hundar: 3 Tikar. 

Hundbakgrund: Haft Engelsk Setter i 
12 år och Malamute i 3 år.

Det bästa med malamuten: Deras lugna 
och fina temperament i kontrast till 
deras arbetsvilja, samt deras intelligens 
och lekfullhet.

Favoritaktiviteter med hund: Drag!!!

Gjorde min första längre tur på tre dagar 
i vinter med skidor, tält och 2 av hundar-
na, vilket verkligen gav mersmak. Nästa 
år blir det längre! All dragaktivitet är 
kul, slädkörning, skidåkning med eller 
utan pulka till sommarens träning med 
däck och kickbike. Trivs att ha de nära 
och har med dem så mycket det bara 
går t.ex. fiske, arbeta i skogen, besök 
hos vänner och stadsbesök. Uppskattar 
också att låta hundarna springa fritt, 
göra upp en eld och sitta och studera 

dem då de med stor glädje rusar, busar 
och jagar varann. 

Varför i styrelsen: Ren slump, var på 
medlemsmötet i och med det blev jag 
inröstad... Men ser det som väldigt in-
spirerande och roligt uppdrag.

Önskemål inom klubben: Att bredda 
kunskapen om framförallt drag och 
allt som det innefattar, t.ex. inkörning, 
sommarträning, dragprov, långtur... 
Sprida meriteringstillfällen över större 
yta i landet.
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-	 Information om hundattacken i Norrtälje
Detta är dock en preliminär lista och kan komma förekomma tillägg.

Söndagen 4/11 - Officiell utställning, klockan 10:00

Domare: Lilian Christensen, Danmark

Valpklass: 4-6 månader  150:-
Valpklass: 6-9 månader  150:-
Juniorklass: 9-18 månader  300:-
Unghundsklass: 15-24 månader  300:-
Bruksklass: 15 månader och äldre  300:-
Öppen klass: 15 månader och äldre  300:-
Championklass: 15 månader och äldre  300:-
Veteranklass: 8-10 år  150:-
Veteranklass: Över 10 år  Gratis

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset med 
100:- per hund – gäller dock inte valpar och veteraner.

Sistan anmälningsdag är 8 oktober 2012.
Efteranmälan godtas fram till 15 oktober mot en kostnad av 50:-/anmäld hund.

Skriftlig anmälan sker på SKK’s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK’s & 
SKK’s hemsida) och skickas per post eller mail till Jennie Kraft Hult, Abbotsvägen 
22, 746 95 Skokloster eller malamutespecialen@gmail.com 
Inom ett par dagar efter anmälningen mottagits utgår en bekräftelse via mail så 
glöm inte att ange mailadressen. Bekräftelsenummer i mailet anges vid betalningen.

Ej inbetalda innan 15 oktober 2012 får ej deltaga enligt SKK’s policy. 
För svenska utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.

Betalning 
Betalning för samtliga aktiviteter sker genom PG konto: 69 79 25-6 senast den 15 
oktober 2012.

Boende
Boende kan bokas via Hoks Naturcamping i Österskog på 0393-210 61 alternativt 
0393-211 96 eller www.osterskog.se  
För mer information kring övriga boende kan ni besöka Vaggeryds kommun på 
www.vaggeryd.se 

OBS! Ovannämnda tider är preliminära och kan därför komma att ändras.

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt välkommen!  

Rasklubben för alaskan malamute hälsar alla välkomna till 
rasspecialen i Vaggeryd under Allhelgonahelgen 

2-4 november 2012!

Fredag 2/11 - Barmarksmästerskap kl 13:00
Bangenomgång sker ca. 30 minuter innan. Banan är ca. 3 km lång och upplyst med 
fin kuperad terräng. Klubben anordnar följande tävlingsklasser:

-	 1 spann cykel
-	 1-2 spann kickbike/trehjuling
-	 3-4 spann trehjuling/fyrhjuling
-	 Canicross
-	 Motionsklass (för de som ej har grönt kort och licens)

Pris: 100:-/spann, motionsklass 50:-/spann.
Anmälan: Sker till My Wendel på my@spottydots.se senast den 15 oktober 2012. 
Glöm inte att ange namn på förare och hund/hundar och klass. För att hunden/
hundarna ska få delta måste de vara minst 24 månader gamla med undantag för 
motionsklassen. 

Efter tävlingen finns det möjlighet att delta på en ”mushermiddag”. Vi beger oss 
då till en närliggande restaurang för en trevlig stund tillsammans. Var och en står 
själv för middagen men för att kunna förbereda restaurangen på en smärre invasion 
behövs föranmälan. Detta görs på plats innan barmarkstävlingen till My Wendel 
vid bangenomgången. 

Lördag förmiddag lämnas ledig för internationell utställning i Växjö, arrangör 
Småland-Ölandskennelklubb. Före mer information besök www.smokk.se 

Lördagen 3/11 - Rasträffen kl 15:00

Föreläsning med fokus på drifter och mentalitet med efterföljande diskussion 
- Sandra Ohlsson, beteendevetare hos hund. Vad är en bra mentalitet? Kort 
redogörelse från SPHK’s avelskonferens. 

Mötet kommer att vara gratis och klubben kommer bjuda på en lättare middag. 

Anmälan görs senast den 15 oktober till Linda Söderström på polarcollie@gmail.
com 

Direkt efter Rasträffen inbjudervi till Medlemsmöte

Under mötet kommer vi bland annat ta upp: 
-	 Rapporter från de olika sektionerna 
-	 Exteriördomarlista (revidering)
-	 Aktivitetssektioner med lokal förankring - engagera fler 
-	 Information från arbetsgruppen för demokratiutveckling
-	 Förslag till hantering av meriteringsregler för år 2017
-	 Förslag/idéer från medlemmarna, skicka gärna in skriftligen 
-	 Malamuteveckan + övriga kommande aktiviteter
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INBJUDAN

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute har nöjet att bjuda in alla medlemmar 
till en intressant föreläsning om polyneuropati – AMP

(i samband med SPHK’s avels- och uppfödarkonferens 10-12 augusti 2012)

Plats: Marieborgs kursgård, Norrköping

Datum och tid: 10 augusti kl. 15:00-17:00

Polyneuropati är en ärftlig nervsjukdom hos alaskan malamute som tidigare varit 
svår att säkert diagnostisera. Under hösten 2011 kom det stora genombrottet när 
forskarna vid Norges veterinärhögskola (NVH) tillsammans med en skandinavisk 
forskargrupp lyckades identifiera den gendefekt som orsakar polyneuropati hos 
just alaskan malamute.

Föreläsare är veterinär Karin Hultin Jäderlund, förste amanuens vid NVH och pro- 
jektledare för den skandinaviska AMP gruppen. Karin Hultin Jäderlund har en gedi- 
gen kompetens inom området med både en PhD (doktorsgrad) och specialistutbild-
ning i neurologi från European College of Veterinary Neurology (Dipl ECVN). 
Hon arbetar för närvarande med klinisk neurologi, undervisning, forskning och 
klinikverksamhet . 

Föreläsningen kommer bl.a. att handla om: 
	Beskrivning av sjukdomen och dess historik
	Symptom, sjukdoms- och utvecklingsförlopp
	Undersökning, diagnostisering, patologi
	Gentest 
	Nedärvningsmönster
	Rekommendationer
	Behandling
	Slutsatser
	Frågestund
	Hur ska ägare och rasklubb agera? (debatt)
	Resultatregistrering
	Avelspolicy

AMP föreläsningen är gratis för medlemmar i SPHK.
Rasklubben för alaskan malamute hoppas att få se riktigt många SPHK-med-
lemmar, alaskan malamute-uppfödare/ägare på denna intressanta och mycket 
lärorika föreläsning. Förhoppningen är att föreläsningen kan avslutas med en 
saklig diskussion där uppfödare/ägare och rasklubb kan enas om en gemensam 
avelspolicy för att begränsa spridningen av AMP

Varmt välkomna på en intressant föreläsning med en riktig expert inom områ-
det! Avelsrådet för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Namn: Ewa Lofvar Konradsson, ord-
förande.

Ort: Enhörna, Södertälje.

E-mail: ewa.konradsson@sodertalje.se

Sysselsättning: Kommunalråd (MP), 
Södertälje kommun.

Fritidsintresse utöver hundarna: Skriva 
böcker.

Antal hundar: 2 st: Jieeper´s Pamijyok 
”Yóki” 24 mån, KAK:s Elof Assarson 
”Elof” 18 mån.

Hundbakgrund: Detta är mina allra 
första hundar, men har haft både hästar, 
katter och andra djur. 

Det bästa med malamuten: Det är en 
vacker, vänlig och aktiv hund, som 
kan användas på många sätt, även som 
terapihund. 

Favoritaktiviteter med hund: Kickbike 
är väldigt roligt och klövjeturer är här-
liga. Vintertid har jag ännu bara prövat 
att åka skidor efter som är kul. Men 

kommande vinter är ambitionen att en 
släde ska inhandlas och börja användas. 

Varför i styrelsen: Jag vill vara med och 
utveckla klubben till en inspirations-
källa för alla, även nybörjare. För att fler 
ska känna sig delaktiga och involverade 
så behöver utbudet av aktiviteter bred-
das och spridas mer geografiskt. Även 
beslutandeprocessen behöver moderni-
seras för att alla i vårt avlånga land ska 
kunna göra sin röst hörd. Vi måste alla 
inse att våra medlemmar består av allt 
ifrån helt nya hundägare, till någon som 
haft uppfödning i 20 år. En del har 1-2 
hundar, andra har fler än 20 st. Vissa 
bor i snörika Norrland, en del i södra 
Skåne. Vi har SÅ olika förutsättningar, 
som klubben måste ta hänsyn till.

Önskemål inom klubben: Att så många 
medlemmar som möjligt känner att de 
vill ställa upp på olika sätt, efter sin 
förmåga för att utbudet av aktiviteter 
ska kunna utökas. Om många gör lite 
så behöver ingen bli överbelastad, men 
mycket mer kan genomföras.

Presentation av den nya styrelsen
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Först av allt vill jag tacka för förtroendet från er medlemmar som valt 
mig till att sitta på kassörposten i styrelsen. Tack!

Eftersom jag är ny för de flesta vill jag här skriva lite kort om mig själv så ni kan få 
en bild av mig. Jenny Larsson heter jag och är 26 år gammal, jag bor i Mariestad som 
ligger vid Vänerns sydost hörn. Jag jobbar som personlig assistent. 

Min fritid är hundar, träning och familjen. Jag bor ihop med min sambo Henrik i ett 
hus lite utanför stan. Träningen är en mycket stor del av min fritid med och utan hund. 
Jag startar i en del motionslopp och just nu gör jag En Svensk Klassiker. I skrivande 
stund har jag 3 veckor kvar till Vätternrundan, 300 km på cykel.

Sist men största intresset är hundar. Jag har alltid älskat djur och främst hundar. När 
jag var yngre och fortfarande bodde hemma hos mor och far så hade/har vi jämthund. 
Det är hos denna ras min kärlek till spets av tålig modell skapats och min syn till att 
ha en frisk och mycket sund ras. Det tog sedan 7 år innan jag tyckte att jag har tid 
med en egen hund och nu började den stora frågan om vad för ras som skulle passa 
in i mitt liv? Innerst inne ville jag ha en egen jämthund men då jag inte följt min fars 
fotspår i att jaga så försvann valet av denna ras. Vad var mina krav nu då? Först och 
främst en mycket frisk och sund ras. Sedan att den ska bli min eviga träningskamrat 
och följa med mig överallt på vandringar/cykling/skidor i alla väder och ”aldrig” bli 
trött. Redan här hade jag flera gånger hamnat på siberian husky sidor på Internet och 
ju mer jag läste så ju mer växte mitt intresse att ta reda på vad draghundsport innebär. 
Kan detta vara vad jag ska göra ”resten av mitt liv” började tankarna tänka? 

Vintern 2010 så tog jag kontakt med Pernilla på Kennel Vintervisa eftersom jag flerta-
let gånger läst på hennes hemsida och jag gillade det hon skrev så jag hade fattat bra 
tycke för hennes hundar och hennes syn på hundar. Denna vinter bodde jag i Duved 
så jag åkte iväg till Pernilla för att hälsa på. Hemresan till Duved denna dag blev en 
mycket speciell dag, jag hade tingat och betalt handpenning på min första valp av 
denna fantastiska ras. Maj 2010 så åkte jag, Henrik och min far upp till Jämtland för 
att hämta hem våran Isa. Den lyckligaste dagen i mitt liv än så länge. Jag tog reda på 
det mesta jag fick fram om ”draget” och jag hade redan här bestämt mig att detta är 
min nya stora passion som man kan göra livet ut. 

Jag har i dagsläget fortfarande bara en sibbe men ska till sommaren hämta en till valp. 
Detta var lite om mig och jag ser verkligen fram emot dessa 2 år som kassör och tar 
detta uppdrag med stor entusiasm och kommer hela vägen göra mitt bästa.
Ha en trevlig sommar allihopa.

Jenny Larsson

Sommartider!

Vi summerar ännu en dragtävlingssäsong och kan 
nu luta oss tillbaka innan vi åter igen kastar oss in i 
nya äventyr med våra hundar! 

Sh klubben hade en mycket givande och kreativ ar-
betshelg förra helgen, klubben är i utveckling! Känns 
roligt att vara ordförande då. 

Nu siktar vi närmast på siberian husky-dagarna i 
augusti och rasspecialen i september! (Se annonser 
på annan plats.) Båda med en mängd av aktiviteter 
du inte bör missa som aktiv ägare av siberian husky. 
Vill passa på att gratulera vinnarna av årets siberian 
husky cup och tack till alla er som tävlat flitigt under 
säsongen - utan er, ingen cup! 

Nästa säsongs meriteringstillfällen kommer förhopp-
ningsvis ut i nästa nummer eller så fort det är färdigt 
på hemsidan.

Njut av sommaren - just nu i skrivande stund är det 
98 dagar kvar av jämtländska sommaren...

Mvh 
Pernilla West m. Styrelse 

Ordförande 
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 

Valberedningen
Marlene Karlsson 
xamarlenax@hotmail.se  

Elisabeth Lönnberg 

Maja Ramström

Representant SPHK valberedning
Donald Eriksson

www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289

Siberian husky

Jenny	Larsson	på	Barmarks	SM	2011.	[Foto:	Tina	Olsson]
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Söndag: BIS-finaler, medlemsmöte med kortare föreläsning av en gästföreläsare, 
samt kortare vagnsrace.
Mer detaljerad info kommer senare läggas ut på hemsidan.

Boende
Stugor ca 350-600 meter från centrumbyggnaden. 
40 kvm, 6 bäddar i 2 sovrum. Braskamin, toalett, dusch, torkskåp.
490: -/natt 

För att få dessa priser måste det bokas via Grupp & Konferensbokningen 0253-
412 00 måndag till fredag 8-16,30 senast 31 aug 2012.

Husdjurstillägg 300: -/stuga OM hunden ska vara inomhus.

Observera att varje hyrestagare plockar upp eventuellt hundbajs runt stugorna 
samt täpper till eventuellt grävda hål innan avresa.

Där bokas även ev. frukost!
För ytterligare information om boende se http://www.idrefjall.se/

VÄLKOMNA!

Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

TROLLS foder och dragutrustning finns både i butiken och 
vår webshop:

http://draghundcenter.se/webshop/

 

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10" lämnas i kassan.

10% i shopen 

 Rasspecialen Siberian husky Idre 15-16/9 2012 

Officiell utställning 

Domare: Erna-Britt Nordin samt Boo Lundström

Anmälningsavgift
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån) 200 kr
Junior, unghunds-, bruks-, öppen och championklass 350 kr
Veteranklass från 8 år 200kr   
Veteranklass över 10 år Gratis 

Efter den 2:a fullbetalande hunden reduceras priset till 175: - per ytterligare 
anmäld hund.

Sista anmälningsdag och betaldatum 25 augusti.

Alla anmälningar är bindande. Betalning till BG 751-6289, märk inbetalningen 
med utställarens namn och hundens reg nr.

Använd SKKs 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 bifogas!

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 – 0702-21 19 19

Fredag kväll: klubben bjuder på korvgrillning.

På lördag också barn med hund – 30 kr och anmäls på plats!

Gemensam middag på lördag kväll: Bankett Charlies
Grillbuffé inkl. 1 glas vin/öl/cider
Vuxen 295: -
Barn 0-5år, inkl. läsk 100: -
Barn 6-12år, inkl. läsk 175: - 
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Ordförande
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

Nathalie Jakoby
0280-840 85, 070-388 91 80

Husvallgölen 12 / Pränsfallsgården
790 90 Särna

nathalie@nordicnatures.com

Suppleant
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

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

Hej!

RAS för samojed är ett intressant dokument som är 
väl värt att läsa, inte bara för de som avlar utan för 
alla som äger en samojed. Christina Bjerstedt-Olsson 
gör en stor insats för klubben med allt arbete hon 
lägger ner på RAS. Vi haft vår senaste version in-
skickad till SKK och har i april fått feedback på några 
punkter vi ska se över innan denna blir godkänd av 
SKK. Detta blir ett bra tillfälle för den nya styrelsen 
att få sätta sig in i detta dokument som är så viktigt. 
När ni läser detta så är eventuellt denna nya version 
redan inskickad.

6-9 september inbjuder SPHK Samojed till en 
vandring i Jämtlandsfjällen, se mer information på 
annan plats i tidningen. Detta blir ett tillfälle för 
alla att enkelt komma ut i fjällen med sin hund, vi 
kommer att bo i STF:s fjällstugor i vilka man också 
kan köpa proviant. Med lätta ryggsäckar så vandrar 
vi tillsammans med våra hundar och lär oss mer om 
fjällen samt pratar en massa hund.

I oktober eller kanske i början av november pla-
nerar vi för en aktivitetshelg med drag och kanske 
agility och spår. I våra första tankar så är idén att 
detta arrangemang ska ligga någonstans mellan 
Gävle och Stockholm. Håll utkik på Facebook och 
på hemsidan efter mer information om detta.

Har just du någon aktivitetsidé som du skulle vilja 
genomföra så hör av dig till någon i styrelsen så ska 
vi se hur vi kan stötta dig.

Ha nu en skön sommar med roliga aktiviteter och 
avslappnande stunder för både er och hundarna!

Jan-Olof

De	hungriga	samojederna	Lorry	och	Bianca	i	Vindälfjällen.
[Foto:	Jan-Olof	Högström]

 

För femte året i rad; lägret för dig som älskar 
huskies! Fullspäckat schema som vanligt. Drag, 
spår, agility, rallylydnad, utställning och mycket 
mer. Allt med ledare som själva tränar och tävlar 
med sina huskies!

Särskilda ungdomsaktiviteter för dig som är åtta 
till tretton år.

Mjölby Brukshundklubb
24-26 augusti 2012

Anmäl dig redan nu!

www.sh-dagarna.se
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Inbjudan till fjällvandring/klövjetur 4 dagar, 3 nätter

Häng med på en härlig höstvandring med lätt packning i Jämtlandsfjällen. Vi 
går mellan STF fjällstugor som vi sover i. Proviant finns att köpa i dessa stugor.  
Eftersom vi bor i stugor och om man väljer att köpa mat i dem så kan vi gå 
med relativt lätta ryggsäckar. Vi har ju också våra hundar som vi kan välja att 
klövja.

Dag 1 från Vålådalen till Stendalsstugorna
Dag 2 till Gåsenstugorna
Dag 3 till Vålåstugorna 
Dag 4 till Vålådalen och hemfärd.

Datum 6-9 september.  Ingen anmälningsavgift. Ni betalar själva boendet och 
mat.

Kom ihåg att ni måste ha väl ingångna kängor som är lämpliga för vandring.  
STF stugorna har ofta något hundrum, men de kan vara fulla så räkna med att 
hundarna sover ute på kätting/vajer.

Mer info via mail till dem som anmäler sig och på hemsidan. 

STF information:  www.svenskaturistforeningen.se

Anmälan senast 10 augusti till Jan-Olof Högström via email till: jo@framak.se  
Frågor: maila eller ring 070-561 47 83.

SPHK-SAMOJED
SAMOJEDHELG I SKÅNE 15-16 SEPTEMBER 2012

I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.

Lördag:  med start ca. kl. 14.00
 Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter
 samt medlems/uppfödarmöte alternativt föredrag.

På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva. Sen 
umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.

Söndag:  officiell utställning
Domare:  Ann-Chaterine Edoff

Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med att 
ordna fika, sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m.

På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med hus-
vagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.). OBS att 
man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och deras hun-
dar. Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt varma 
sovkläder.

Sista anmälningsdag till utställningen är den 27 augusti, anmälan ska göras på 
SKK:s tävlingsanmälan till: Kerstin Ohlsson, Hasselvägen 22, 291 60 Kristian-
stad eller via e-post till danza@comhem.se

Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller per tele-
fon 044-70136, 0709-367188

Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5

Valpklass 4-6, 6-9 mån  150 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass 300 kr
Veteranklass > 8 år  220 kr
Veteranklass över 10 år  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  150 kr
(de klasser som kostar 300 kr)

Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 150 kr eller betala motsvarande belopp.

VÄL MÖTT!!!!!!

54			Polarhunden	3/2012 Polarhunden	3/2012			55



Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY
Siberian Husky valpar väntas på ken-
nel Hosea´s i slutet av v: 26 efter 
SE(POLAR)CH Kvarnmyrens Little 
Wolf (S54134/99) & Axias Jabeya 
(S60601/2007). Båda två är hårt arbe- 
tande ledarhundar som jobbar lika bra  
oavsett spannstorlek. Detta är lätthante-
rade hundar med hög arbetsmoral & 
goda sociala egenskaper.  
För mer info ring Therese Hemberg  
0709 643140 el info@hoseas.se 
www.hoseas.se

Siberian husky valpar väntas v 29 efter:
SUCH, NUCH och S(POLAR)CH Vän-
ervind KORYAK S16436/2005  
Koryak går i led, är allvarlig och har en  
mycket stor integritet. Han är fokuserad  
med en stark arbetsmentalitet, tyst, trygg 
och snäll. Koryak har fullföljt samtliga 
löp han deltagit i, bl a 5 Femundlöp 
400/600 och aldrig varit skadad.  

S(POLAR)CH Vänervind FRÖKEN-
SMILLA S13267/2004  
Smilla är vår absolut bästa ledarhund. 
Hon har gått i led och genomfört samt-
liga löp hon deltagit i bl a 5 Femundlöp 
400/600. Hon har aldrig varit skadad, 
är fokuserad och har ett mycket starkt 
arbetspsyke. För alla hundar i spannet 
är Smilla en naturlig ledare under alla 
förhållanden.

Kennel Vänervind
Anders o Agneta Hörnlund
Mobil +46 (0)70 – 5611516
Telefon +46 (0)501 – 19954
E-post vanervind@gmail.com

Valpar planeras:
Kull 1, beräknad v.22
e. HUPIHUKAN PRESLEY (FIN), ögon 
ua. (Zogoskin Lingo-S / SM-REK4-03
SM-REK4-04 Hupihukan Gina)
u. VINTERVISA´S BLOSSA  
SUJOZDOTTER, ögon ua (Sujozov Av 
Vargevass/Bianca)
Kull 2:
e. MACADAMIA OF JEDEYE, ögon ua
(Moonshadow Biko of Jedeye /
Alaskan´s Dewy of Anadyr)
u. SMALL DETAIL´S LUNA, ögon ua
(Kefeus Traleika Nagar /
Vintervisa´s Blossa Sujozdotter)

För mer info: www.jemiadventures.se
Jeanette (076-8177090) och  
Micke (070-5730138)

Siberian huskys säljes: 
Z-kullen: e. Aslakkgårdens Virvel-vind 
(S39080/2001)
u. Working Husky Xara (SE11027/2010)

Å-kullen: Vi planerar att para med en  
norsk hanhund Nuna's Kewatin 
(Brodern Attanik finns på hunddata: 
SE44967/2011). Tiken inte helt fastställd 
ännu. 

Vi säljer endast någon valp ur varje kull.
Vi har även några vuxna rutinerade hun-
dar till försäljning. 
Mer information kommer på Working 
Husky Kennel hemsida och facebook.
Säljer endast till er med friluftsintresse 
och/eller dragintresse.

www.jokkmokkguiderna.com
Matti: 070-684 22 20 Stina: 070-684 22 84

57 samojeder har under säsongen 2012 klarat Dragprov 60 
och dessa 57 hundar är från 22 olika uppfödare, 

vilket är mycket skojigt.
 

Men vi klarade inte riktigt att slå förra årets rekord med 69 hundar från 28 
olika uppfödare så hjälps åt så tar vi det säsongen 2013. Ses i spåren!!

Bielkersmils  Adonis of Kartman  
Bielkersmils  Artemisia of Kartman 
Bielkersmils Chinook of Allsvin  
Bielkersmils Corall of Allsvin
Bielkersmils Corona of Allsvin 
Bielkersmils Deimos of Ilya
Bielkersmils Delta of Ilya,
Bielkersmils Ergo of Pepper 
Bielkersmils Etna of Pepper 
Bivvilis Just My Sweetheart
Cassamiras Bianca av Uranus 
Freidige Lady in Red av Vinterborgen 
Frostbjörnens Blaze of Glory Bianca 
Great Antarctic Krasneja Ksenia 
Kjeborgs B´Miriel 
Kjeborgs Cool Bear of Lady 
Kjeborgs Easy Like Sunday Morning 
Kjeborgs Friendly Teddybear 
Lejonbols Wyatt Earp 
Little Rocky´s Queen Bella Donna 
Little Rocky´s Quicker Than You 
Little Rocky´s Rainbow Peak 
Mamuska´s Fuchita Snowgirl 
Miltonias Akilina 
Nikz Blues Popo-lation Jack-popp 
Nikz Blues Popo-lation Rikki-popp 
Nikz Blues Rexie 
Nikz Blues Roxie 
Nikz Blues Zamira 
Polartassen Kozak 
Polartassen Nike 
Polartassen Telma 
Polarullens Barusi of Alpov 
Polarullens Era av Numbanu 
Polarullens Irma- Bruin 
Prairie Isle Nayeli Tolinka 

Samospeed´s Aigisthos 
Samospeed´s Amalthea 
Skullsams Bolla 
Skullsams Sorpresa Coca Cola 
Snechinka´s Achanti 
Snechinka Anuschka 
Snechinka Chappi of Chimo 
Snötrollens Ceavvi Celsius  
Snötrollens Ceavvi Chanuq 
Snötrollens Geardni Aniuk 
Snötrollens Geardni Aneira 
Snötrollens Nimbly Sorba 
Snötrollens Nimbly Soraya 
Snötrollens Oppas Kerak  
Svartisens Angerboda 
Urus Walker of Bloom White 
Vitkinds Tjalve 
Vitkinds Xanadou Miriam 
Vitkinds Young Yonna 
Vitkinds Zabrina of a Rainy Night 
Vitkinds Zambo av Magne
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Avelshane
Night Trail a Hell of Black Magic "Ma-
lik", reg nr.:S57081/2008
Från Kennel Night Trail
HD: A
ED: 0
Ögon: UA

Fick i vintras (feb. 2012) godkänd på sin 
första (av flera framtidiga) dragmeriter-
ing på milen.
Utställningsresultat från feb. 2011: Ex-
cellent med Ck.
Fin, svart/vit, lugn 3½  årig hane. Bor 
vid Östersund i Jämtland. 
Önskar att para med tik med HD:A , 
ED:0, och ua i ögonljusning och där 
drag är i fokus.

Lisa Tøfting, Röde 390, 835 93 Alsen

tel IP: 46987472 (som att ringe dansk nr 
fra Danmark)
Svensk telefon: 0046-640 240 78
Mobil: 0046-70 67 66 930

VALPAR väntas!
E Petter o Torhild Ringerikes hane,den 
mycket meriterade hanen både drag o 
uts.)  N S Dk Usch TrapLine Nimble 
Paw Noah WTD   o Shannuq’s Noble 
Tikaana. 
Valparna väntas födas 1:a veckan i juli.  
Intresserade hör av er på mail nisse.
ekegren@spray.se eller på mobil +46 
705394069.
Nisse Ekegren, Shannuq’s Kennel

Medlemsannonser
Kennel Nordic Sleddog's väntar 
malamutevalpar v 28.
E. SE(POLAR)CH Yukon Trail Zipp. 
S17011/2007
U. Nordic Sled Dog's ST Alcor 'Mizt'. 
S43469/2005.
 
Båda är HD/ED ua. Ögonlyst ua. Flertal 
PHT/PHP GK.
 
Zipp är en standardbyggd hane som går 
i 8-spann som ledare samt weel.
Med ett ypperligt gott temperament/
mildhet med focus på arbete i sitt spann.
 
Mizt arbetar som ledarhund i 10-12 
spann, bestående av siberian. Mizt är en 
pärla som håller focus i spåret oavsett 
utmaningar. Mizt har ett milt temp/
attityd.
 
Malin Aspaas.
Mail:skuckudogs@hotmail.com
Hemsida: www.nordicsleddogs.n.nu
Mobil: 076-8477682

ALASKAN MALAMUTE

Lappland Dream Kennel väntar siberian 
husky valpar  i v 24  efter kanonfina  
hundar med  mycket bra stamm efter:
Lappland Dream AYKA S 25629/2008 
och YAKOOT  of Seppalta  SE 
52438/2011 ( AKCWS 36125601). 
Båda  hundar  är  friska ,väldigt stora  
och  långhåriga.
Ayka  går som kommandoledare och är  
även flockens  alphatik med  härlig tem-
perament och Yakoot är USA import,där  
har  han gått i många långdistanstäv-
lingar med  mycket  bra  resultat.
Han är   uppföddat  av  Douglas w  Wil-
lett, Seppalta  kennel, USA.
Yakoot representerar 97% seppala linje.
Båda  hundar är mycket  harmoniska, 
vänliga och sociala  hundar med otrolig  
bra  psyke som ge  allt  i våra  turist-
spann. Till hösten  planerar  vi  även  
en  ren seppala  kull efter  importerade  
hundar med "nya och fräscha" stamtav-
lor för Sveriges  avel.
www.lapplandsdrag.com  eller  ring:
076-8480366 / Moni

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

0730-234 063 kari-mette@hotmail.se

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

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

KENNEL ARCTIC ARSSARNERIT

Siberian huskies for middle and long distance racing
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Jag 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!”

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

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

mitt andra hem.”
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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: 
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