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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 2012:

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: 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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MANUSSTOPP!
JA, jag tjatar IGEN om manusstoppet. Vad 
jag än gör blir det värre och värre för varje 
nummer. Till detta nummer var det 28 mail 
som kom till mig EFTER manusstoppet.

Detta gör att jag börjar tappa suget och lusten 
till att arbeta med tidningen och jag kommer 
hädanefter att blåneka till material som kom-
mer in för sent !!

Det har varit frågor angående insändare och 
framförallt medlemsannonser. Medlemsan-
nonsen får vara MAX 500 tecken. Information 
om detta finns på www.sphk.se/tidningen/
polarhunden.

Där står även information om manusstopp, 
insändare och insända bilder. Där kan ni 
även läsa gamla, inscannade nummer av Po-
larhunden.

Njut av sensommaren och GLÖM INTE 
KAMERAN

// Mia

Omslagsfoto:.
Damp.och.Miffo.på.tandsjövålen..

[Foto:.Björn.Andersson]



LEDAR
      SKALLET

SPHKs arbetshelg 2012 

Sedan flera år tillbaka samlas förtroendevalda inom SPHK för en arbetshelg i augusti. 
Arbetshelgen flyttas mellan distrikten, i år var vi för första gången i Övre norra distrik-
tet. Till arbetshelger inbjuds ledamöter och ersättare i huvudstyrelsen, utställnings-
sekreteraren, tävlingssekreteraren, ungdomsansvarig, redaktören för Polarhunden, 
webbmaster och representanter för distrikten. Rasklubbarna är representerade via 
sina ledamöter i huvudstyrelsen.

Syftet med arbetshelgen är att enas om strategier för hantering av en rad olika frågor, 
planera aktiviteter, granska och förankra styrande dokument samt utbyta erfarenheter.

Arbetshelgen dokumenteras i ett styrelseprotokoll, som läggs ut på SPHKs hemsida 
efter justering. Nedan är ett urval av det vi tog upp under helgen.

•	 Ledamöter till en kommitté för utredning om SPHKs framtida agerande inom 
draghundssporten enligt årsmötesbeslut 2012 valdes: Freddie Åkerlind (sammank-
allande), Cecilia Lönnberg, Christer Afséer, Lennart Andersson, Nils Uppström 
och Ylva Malmberg.    

•	 Beslut om att göra en språklig översyn av vår stadgar.

•	 Önskemål om befogade ändringar i utställningsprogrammen för 2013 och 2014 
tillstyrktes. 

•	 För att markera betydelsen av vårt grafiska program beslöt vi under arbetshelgen att 
styrelsen har rätt att reducera bidrag till den rasklubb och det distrikt som bryter 
mot det grafiska programmet. Det innebär att logotyper i det grafiska programmet 
inte får förvanskas på något sätt och att rasklubbar och distrikt inte får använda 
sig av andra logotyper.

•	 Beslut fattades om att distrikt och rasklubbar ska följa SKKs regler om krav på 
medlemskap i SPHK för utställare bosatta i Sverige i stället för att tillämpa möj-
ligheten att ta emot anmälningar till utställningar mot högre avgift.

•	 Om inget distrikt förklarar sig villigt senast den 1 november att arrangera Polar-
hundsmästerskapet 2013 ställs det in.

•	 Vi diskuterade ingående olika aspekter på Polarhunden i framtiden. Vi enades 
om att inga större förändringar behövdes. Resultatlistor bör i framtiden innehålla 
hundars namn eller registreringsnummer. Det bedömdes som mer intressant att 
dokumentera hundens prestation än vem som kört den.

•	 Av SKK godkända redaktionella ändringar av våra gällande meriteringsregler re-
dovisades. Styrelsen kommer att ta fram en kortfattad checklista för att underlätta 
för arrangörer.

I augusti i år hade styrelsen som vanligt bjudit in till en arbetshelg för ledande förtro-
endevalda inom SPHK. En redovisning av vad vi tog upp under helgen finns på annan 
plats i detta nummer av Polarhunden.

SPHK’s grafiska program fanns med som en punkt på dagordningen för arbetshelgen. 
Det grafiska programmet fastställdes av styrelsen i april i år och finns utlagt tillsam-
mans med logotyper och mallar på SPHK’s hemsida.

Arbetet med att ta fram vårt grafiska program med logotyper påbörjades 2006. Då 
hade alla distrikt och rasklubbar olika logotyper. Vissa distrikt profilerade sig dessutom 
i Polarhunden och i andra sammanhang med olika logotyper. Tillhörigheten till SPHK 
framgick endast i undantagsfall. Inte heller tillhörigheten till SKK visades i logotyper, 
vilket SKK krävt av anslutna föreningar sedan 1995. 

Logotypen är förmodligen den viktigaste delen av ett företags, en organisations eller 
en förenings varumärke. Den ska bidra till ett gott anseende, förtroende och ge respekt 
för produkter och verksamheter. En logotype ska se likadan ut i alla sammanhang 
och alltid finnas på brevpapper, på trycksaker, på hemsidor, i annonser, på kläder etc.

Google toppar listan över världens starkaste varumärken. På tio i topplistan finns andra 
kändisar som Microsoft, Coca Cola och Apple. Värdet på de starkaste varumärkena 
närmare sig 100 miljarder USD per styck.

Mest tidskrävande i arbetet med det grafiska programmet har varit att ta fram och 
förankra logotyper för rasklubbar och distrikt. Styrelsen ansåg att tillhörigheten till 
SPHK skulle framgå tydligt i alla logotyper, de skulle se enhetliga ut och anslutningen 
till SKK skulle finnas med. Logotyper för distrikt skulle inordnas grafiskt i SPHK’s 
varumärke. Rasklubbarna ansågs ha en mer särpräglas roll, därför kunde märket i 
logotypen vara rastypiskt. 

Märket i huvudföreningens och distriktens nya logotyper är baserat på ett foto av 
föreningens grundare Stig Juhlander och hans hundar. I bakgrunden kan man ana en 
fjällkedja. Samma bild användes i huvudföreningens gamla ovala logotype. Vi tar med 
oss de historiska anorna i märket och kombinerar det med en modern form.

Jag är övertygad om att ett konsekvent användande av det grafiska programmet kom-
mer att stärka SPHK’s varumärke. Det är något som alla medlemmar har nytta av.

Gunilla Mellgren / Ordförande
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•	 Olika åtgärder för att få fart på den för oss så viktiga ungdomsverksamheten. 
diskuterades Ungdomsverksamheten inom SPHK ska ha som övre gräns 25 år. 
Styrelserna i samtliga distrikt uppmanades att utse en ungdomsansvarig och ha 
ambitionsnivån att ha minst en aktivitet per år speciellt riktad till ungdomar.

•	 Medlemssekreteraren meddelade att SPHK har 1 438 medlemmar.

•	 Årsmötet 2013 kommer att arrangeras av Övre norra distriktet, preliminärt i Piteå 
den 18 maj.

•	 Arbetshelgen 2013 blir i Mälardalens distrikt i mitten av augusti.

Gunilla Mellgren / Ordförande

Viktigt om din tävlingslicens

Den försäkring som ingår i licensen är endast är giltig om man har betalat sitt 
medlemskap i den förening som man har licens för. Det finns idag ingen koppling 
mellan SPHKs medlemsregister och Draghundsportförbundets register över 
licenser. Därför måste du som har löst licens i SPHK själv kontrollera att du har 
giltigt medlemskap.

13:e året i rad!  
SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 4 -8 MARS 2013 (v 10) 

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling, dels för att den 
enbart är för renrasiga polarhundar, dels för att de tävlande från start har med sig all utrustning 
inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns 
inga depåer. 

Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området Särna, 
Lofsdalen, Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 8 mars 
kl. 15.00. 

Distanser och klasser: Betalning
senast

Startavgifter
160 KM 300 KM 160 km 300 km
Pulka 1-4 hundar Pulka 1-4 hundar 2012-11-30 2 500 sek 3 500 sek

Slädhund B, 4-8 hundar Slädhund B, 8-12 hundar 2012-12-31 3 000 sek 4 000 sek

Slädhund C, 6-8 hundar Slädhund C, 8-12 hundar 2013-02-25 4 000 sek 5 000 sek

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch och
bankett fredagen 8/3. Information gällande antal hundar i mål finns på vår hemsida:
www.polardistans.com. Tävlingen är meriterande för alla de fyra polara raserna. 

OBS! Anmälan registreras inte förrän anmälningsavgiften är arrangören tillhanda! 

Startavgift sätts in på: 
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg
IBAN NO: SE5880000836839843366932 
Anmälningsblankett finns på hemsidan. 
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Har du problem med betalningen
skicka ett mail till camillaohrn@yahoo.com. Har du problem med anmälan skicka ett mail till 
2luba@telia.com. 

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.  

Det går även bra att kontakta tävlingsledarna på e-post: race@polardistans.com eller per telefon till 
Karina Andreasen +46 (0)730-638099 eller Ninni Hjortvall +46 (0)702-272856 

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS 
Den naturliga utmaningen

Polaris
HUNDSLÄDAR & TOLKBÄLTE

Släden finns i två storlekar för Nordisk körning
Tillbehör: Fauna slädsäck

BORNS SNICKERI, RÄTTVIK
Gösta Karlberg 070-6214386

www.kallasgarden.se  kallasgarden@telia.com

Polaris Tolkbälte
Med lättöppnad hake och grenband
Enkelt att ta på och av även med skidorna på. 
Tillbehör: Fickor för vätska, mobil, kamera, gps, mm.
Enkla att haka på.

Caraganas.Elsa..[Foto:.Filippa.Bergman]
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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
Stina Svensson/Jokkmokk, Marika Kanto/Nikkala, Sofie Grahn/Jokkmokk, Andreas 
Sande/Koskullskulle, Maja-Lina Sande/Koskullskulle

Nedre Norra
Anne Vigren/Härnösand, Elin Hellqvist/Sollefteå, Nadia Fleming/Föllinge, 
Harriet Persson/Strömsund, Göran Sjösvärd/Krokom, Daniela Lilius/Järpen, Kent 
Andersson/Kåge  

GävleDala
Hans Vikström/Sandviken, Christoffer Gustavsson/Vikarbyn, Svetlana Molberg/
Gnarp, Alfredo Jimenez Prados/Mora    

Mälardalen
Patrik Stefanusson/Ervalla, Torbjörn Skog/Tyresö, Shero Rasheed/Hägersten, Anna 
Nilsson/Bromma  

Västra
Ingrid Lundgren/Borås, Ida Rundberg/Sandhult, Ingrid Stenholm/Göteborg, Marius 
Moldoveanu/Göteborg, Johan Persson/Aplared, Rosemarie Eklund/Hindås, Natalie 
Grip/Ljung, Carin Rudolfsson/Lindome, Annika Eriksson/Storfors, Ronald Haglund 
Nilsson/Romelanda  

Södra
Sonia Jönsson/Beddingestrand, Julia Sjödahl/Malmö, Josefine Stridh/Helsingborg, 
Louise Arnshed/Trelleborg, Agnes Myhrén Sjögren/Växjö, Magnus Sivertsson/
Rockneby, Madeleine Almén/Tyringe

Utland
Tone Beate Hansen/Norge, Christen Rose-Anderssen, Rita-Lill Opland/Norge

När man skickar in en ar-
tikel till Polarhunden och 
den refuseras, så undrar 
man naturligtvis varför. 
Jag råkade ut för detta då 
jag hade översatt en färsk 
vetenskaplig artikel som 
jag skickade in till Polar-
hunden. Min gissning är, 
att det kunde vara av vikt 
för medlemmarna att veta 
vilka regler som gäller för 
vår medlemstidning, efter-
som jag själv önskar det. 

Artikeln kan nog anses 
vara av allmänt intresse 

eftersom flera medlemmar 
hade sett fram emot att få 
läsa den i Polarhunden. Det 
var t.o.m. så att en f.d. ord-
förande i SPHK ringde och 
bad mig att översätta arti-
keln i fråga och skicka in 
den till tidningen. Det finns 
fler funderingar kring klub-
bens publiceringspolicy på 
malamuteklubbens Face-
booksida och malamute-
klubbens diskussionsforum 
(som dock endast är öppet 
för rasklubbens medlem-
mar).
 

Så min fråga till den det 
berör blir således  – Vilken 
policy har SPHK då det 
gäller vad som får publi-
ceras i klubbens medlems-
tidning, och var kan man 
som medlem läsa detta 
dokument?

Louis Liljedahl

insändare

Polarhunden är en med-
lemstidning för SPHK och 
ska i första hand innehålla 
artiklar som är av allmänt 
intresse för att utveckla 
våra fyra polara raser eller 
ge ett historiskt perspektiv 
på dem. Våra medlemmar 
ska genom tidningen få re-
dovisning av genomförda 
aktiviteter i våra distrikt 
och rasklubbar samt in-

formation om kommande 
arrangemang. Tidningen 
kan också innehålla insän-
dare, annonser och berät-
telser från våra medlem-
mar. 

Innehållet i tidningen får 
inte strida mot någon lag. 
Allt tryckt material har ett 
upphovsrättsligt skydd. 
Därför krävs det alltid ett 

tillstånd från en författare 
innan vi publicerar en re-
dan utgiven artikel.

Jag beklagar att ovanstå-
ende information inte har 
varit tillgänglig för alla. 
Nu finns information på 
SPHKs hemsida.

Gunilla Mellgren
Ansvarig utgivare

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

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2012

15-16/9 Utställning Idre, SPHKs rasklubb för Siberian Husky
16/9  Utställning Visseltofta, SPHKs rasklubb för Samojed
21-23/9 Höstträff, Furudal, SPHKs rasklubb för Grönlandshund
29/9 Utställning, Herrefallet, Arboga, SPHK Mälardalen 
29-30/9 Björnrundan, Nornäs, Vildmarkskoperativet i Nornäs och 
 SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
6-7/10 Barmarks-SM, Hällefors
5-7/10  Barmarksträff i Jokkmokk, SPHK Övre Norra
Oktober Vagnsrace, Ålheden, SPHK Gävle Dala
13-14/10 Aktivitetshelg, Härjarö, SPHK Mälardalen
21/10 Utställning Bollnäs, SPHK Gävle Dala
27-28/10 Nybro Off-Snow, SPHK Södra
4/11 Utställning Vaggeryd, SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
10/11 Styrelsemöte SPHK
18/11 Föreläsning Fjällutrustning del 1, SPHK Övre Norra
1-2/12 Upptaktsträff, Koppången, SPHKs rasklubb för Grönlandshund
1-2/12 Dragträff, Auktsjar, SPHK Övre Norra
30/12 Nyårsdragträff, Strömsund, SPHK Nedre Norra

1/1 Nyttårsrace, Helgbosjön, SPHK Gävle Dala
5-6/1 Snöträff, Nornäs, SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
5-6/1 Ungdomsträff i Sollefteå, SPHK Nedre Norra
13/1 Föreläsning Fjällutrustning del 2 och dragträff, Boden, 
 SPHK Övre Norra
13-20/1 Vinterträff i Nederhögen, SPHKs rasklubb för Grönlandshund
19/1 Utställning, Nederhögen, SPHKs rasklubb för Grönlandshund
19-20/1 KM i Strömsund, SPHK Nedre Norra
24-27/1 SM sprint, släde/nordiskt, Falun, Falu DHK
24/1 Utställning, Snow Dog, Kiruna, SPHK Övre Norra
2-3/2 Västras Vinterrace, Lekvattnet, SPHK Västra
3-10/2 Malamuteveckan, Ljungdalen, SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
9/2 Utställning, Ljungdalen, SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
7-13/2 Vinterträff i Furudal, SPHKs rasklubb för Samojed
8/2 Utställning, Furudal, SPHKs rasklubb för Samojed
8-10/2 SM, släde, Gafsele, Gafsele SHK
16-17/2 SHAM-draget, Nornäs, SPHKs rasklubb för Alaskan malamute
22-24/2 Avslutning fjällkurs, Årrenjarka, SPHK Övre Norra
23-24/2 Ryssjön Open, Ryssjön, SPHK Gävle Dala
23-25/2 Amundsen race, Strömsund, Jämtlandsfjällens slädhundsklubb
4-8/3 Polardistans, Särna, SPHK Västra
22-24/3 Polarcirkeldraget, Nattavara, SPHK Övre Norra
21-23/3 Beavertrap trail, SPHK Nedre Norra
27/4 Utställning, Vaggeryd, SPHK Södra
9/5 Utställning, Ånnaboda, SPHK Mälardalen
18/5 SPHKs årsmöte
19/5 Utställning, Piteå, SPHK Övre Norra
24/8 Utställning och aktivitetshelg i Sollefteå, SPHK Nedre Norra
31/8 Utställning, Tånga Hed, SPHK Västra
7-8/9 Utställning, Idre, SPHKs rasklubb för Siberian Husky
22/9 Utställning, Visseltofta, SPHKs rasklubb för Samojed
5/10 Utställning, Arboga, SPHK Mälardalen
20/10 Utställning, Bollnäs, SPHK Gävle Dala
2/11 Utställning, Falun, SPHKs rasklubb för Alaskan malamute

OBS! Vissa ändringar kan ske av plats och/eller datum för utställningarna!

Aktivitetskalender 2013

            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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SPHK's avelskonferens 
”Den.arbetande.polarhunden”.10-12.augusti.2012

[Text: Ninni Hjortvall, foto: Tobias Hjortvall] Idén med en avelskon-
ferens kläcktes för ungefär tre år sedan av dåvarande ordförande Per 

Agefeldt. 

Per tyckte då att det var dags att sätta 
igång arbetet med att undersöka möjlig-
heterna för SPHK att anordna en avels-

konferens med allt vad det innebär med 
föreläsare, plats att vara på, mat och logi, 
finansiering, mm. 

För ungefär ett och ett halvt år sedan 
hade arbetsgruppen, med representanter 
från de fyra rasklubbarna, sitt första möte 
där dessa saker diskuterades. Efter det 
har gruppen haft möte ungefär en gång i 
månaden. Det har varit ett intressant och 
spännande projekt att arbeta med.

Konferensen fick sitt namn ”Den arbe-
tande polarhunden” i enlighet med mål-
paragrafen i SPHK stadgar.

Att finna intressanta föreläsare som ville 
och kunde komma var en utmaning och 
att få besked från potentiella föreläsare 
var inte heller alltid lätt. Tanken från bör-
jan vara att vi skulle vara på Säbyholms 
naturbruksgymnasium utanför Bålsta, 
men då anläggningen bytte verksamhet 
var vi tvungna att hitta en annan plats, 
och då föll vårt val av plats på Marieborg 
Folkhögskola och kursgård i Norrköping. 
Det var ett nittiotal som anmälde sig till 

konferensen och vi var åttiotre som var 
på plats utöver föreläsarna. 

Fredagen startade med Mads M Pedersen 
föreläsning om hur det är att arbeta som 
hundförare på Siriuspatrullen. Siriuspa-
trullen är danska militärens sätt att bevaka 
nordöstra Grönland och upprätthålla dess 
suveränitet med hjälp av hundspann. Fö-
reläsningen bjöd på många vackra bilder 
och föreläsningen var tänkt som inspira-
tion och uppmuntran till alla deltagarna 
på konferensen. Efter viss språkförbistring 
i början av föreläsningen gick som tur var 
Mads över till att prata engelska.

Lördagsmorgonen startade upp med 
Annica Uppström som informerade om 
Svenska kennelklubben och då främst om 
Avelskommitténs arbete. Som uppfödare 
kan du ha stor hjälp av Svenska kennel-
klubben och dess olika kommittéer. An-
nica informerade också om vikten av att 

” § 1 Mål
För klubben, nedan benämnd SPHK, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet 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 full-
goda 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 och hundägaren och hundägandet.”

Mads.M.Pedersen.-.SiriuspatrullenPanelsdiskussion.
Från.vänster:.Marit.Holm,.Ingvild.Espelien,.Blake.och.Jennifer.Freking.och.Sally.Leich.
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vara väl insatt i de olika lagar och regler 
som finns gällande djurhållning och avel. 

Ingvild Espelien, stod näst på tur efter Anni- 
ca. Ingvild och hennes man Arild Espelien 
föder upp  samojed och Norsk Lundehund.  
Ingvild inledde med att föreläsa om grund-
läggande genetik och gick igenom olika 
genetiska begrepp. Ingvild ställde sedan 
dessa begrepp i relation till polarhundsa-
vel med tyngdpunkt på hälsa och funk-ti-
on. Ingvild menade också att det är ytterst 
viktigt att man testar dragegenskaperna i 
varje generation för att kunna bilda sig 
en uppfattning om dragvilja/kapaciteten 
hos hundarna, då dragegenskaperna är 
en av de svåraste sakerna att få tillbaka, 
om man en gång tappat den egenskapen.

Marit Holm är veterinär och bor i nordli-
gaste Norge och har tidigare arbetat som 
veterinär på Grönland. Marit började med 
att berätta om en skidexpedition som hon 
gjort tillsammans med två andra tjejer 
och var sin grönlandshund på Grönland. 
En expedition med extrema väderförhål-
landen som blev något helt annat än det 
var tänkt från början. Marit visade många 
vackra bilder på den grönländska naturen. 
Marit berättade även om sitt arbete som 
veterinär och de förändringar av djurhåll-
ning som hon försökte driva under de fem 
år hon arbetade på Grönland. Marit berät-
tade även om lokabefolkningens syn på 
hundar samt om sitt arbete som veterinär 
hos Siriuspatrullen.

Blake och Jennifer Freking, kommer från 
USA och föder upp siberian husky. Båda 
är duktiga och erfarna långdistansförare 
och berättade om hur de tänker kring sin 
hundhållning och avel för att få fram så 
bra hundar som möjligt till sina tävlings-
spann. Frekings betonade vikten av att 

se till hela familjebilden när man som 
uppfödare ska avla och endast avla på 
friska och sunda hundar med bra bruks-
egenskaper. De menade också att god avel 
kräver efterforskningar.

På lördagskvällen åt vi gemensam mid-
dag. Efter en god middag fortsatte många 
diskussioner långt in på natten.

Sally Leich var avelskonferensens sista fö-
reläsare. Sally, som bor i England, har haft 
siberian husky sedan i slutet på 1960-talet 
och har idag ett 30-tal hundar. Sally ta-
lade och illustrerade med film hur viktig 
uppbyggnaden av hunden är för att den 
ska kunna fungera bra i en arbetssitua-
tion. Hundars mentalitet är också något 
som ligger Sally varmt om hjärtat och hon 
berättade om sina tankar kring ”flocken” 
och vikten av att slädhundar har en bra 
flockmentalitet då de oftast ska arbeta 
tillsammans med andra hundar. Sally be-
rättade sedan kort hur man tänker kring 
ögonsjukdomar och röntgen av höfter och 
armbågar i England.

Innan paneldiskussionen drog igång fick  
varje rasklubb fem minuter för att presente- 
ra sitt arbete med avel och sina prioriterin-
gar inom rasspecifika avelstrategier (RAS). 
Konferensen avslutades med en paneldis-
kussion där deltagarna fick möjlighet att 
ställa frågor till föreläsarna. Samman-
fattningsvis var alla föreläsarna ense om 
och betonade vikten av att använda sina 
hundar och testa deras dragförmåga innan 
man tar dem i avel. De menade också att 
endast hundar med bra mentalitet ska gå 
vidare i avel. Några av föreläsarna ansåg 
att mentalitet och dragförmåga var vikti-
gare egenskaper att pröva än till exempel 
att undersöka vissa hälsoaspekter så som 
ögon, höfter eller armbågar.

Ingvild.Espelien Blake.och.Jennifer.Freking

Sally.Leich

Marit.Holm

Annica.Uppström

Det protokoll som skrevs i samband med 
avelskonferensen och som är betydligt 
utförligare finns att läsa på SPHK's webb-
sida www.sphk.se.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla 
som ingick i den arbetsgrupp som arbetat 
med avelskonferensen och till de personer 
som hjälpt oss under konferensen, utan 
er hade det inte blivit någon konferens!

Ninni Hjortvall, projektledare för 
SPHKs avelskonferens 2012
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Jag vill bara börja med att säga att det varit en in-
tensiv sommar. Vi har på hemmaplan fixat ute i 
hundgårdarna. Varit ute och klövjat några av våra 
käraste vänner i Jämtlandsfjället. Tränat både agili-
ty, lite lydnad, simmat och kört lite när det har gått 
och mycket mer. Precis som en sommar ska vara.

Nog om detta. Helgen den 25-26 Augusti åkte jag 
och min man upp till Sollefteå och närvarade på 
utställningen/aktivitetsdagen som SPHK Nedre 
Norra arrangerade. Det var två trevliga dagar.  Ut-
ställningen för Barn med Hund utfördes med några 
tappra deltagare. Det var trevligt att se på när bar-
nen/ungdomarna visade upp sina hundar. De delta-
gande var:

Maja-Lina Sande, Jakob Olofsson, Isabell Olofsson 
(den som vann o fick medaljen av domaren på en 
bild) Vidar Sehlin, Alve Eklund Engvall, Ante Vest, 
Vincent Hagberg, My Majaniemi.

På utställningen fanns också några junior handlers. 
Dessa var: Maja-Lina Sande, David Olofsson o 
Alma Söderström. 

Vi tackar för en trevlig tillställning.

//Kariitta

Ungdomssidan

Ungdomsansvariga Centralt
Kariitta Ryttinger 
070/747 62 55
kariitta@kennel-sham.se

Ungdomsansvariga ute i distrikten

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

Nedre Norra 

Anette Eriksson 
0730-56 57 84

Carin Thornberg
072-224 75 00
sphknnuv@gmail.com

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

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

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

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

Barn.med.hund.i.Sollefteå..[Foto:.Kariitta.Ryttinger]

Efterlysning!

Vart är ni alla ungdomar ute i landet?  Vi saknar er. 

Hör gärna av er med vad ni skulle vilja göra tillsammans med era kompisar i 
vårt avlånga land. 

Ni kanske vill kunna träffas med eller utan hund och hitta på något roligt. 
Ni kanske skulle vilja träffas och prata ihop er lite grann om vad ni skulle vilja 

hitta på tillsammans i framtiden. 

Kan ni inte höra utav er till mig eller eran ungdomsansvarige ute i distrikten så 
att vi tillsammans kan komma framåt med ungdomsverksamheten inom SPHK.

//Kariitta

Ungdomsträff i Sollefteå

5-6/1-2013.kommer.vi.ha.en.ungdomsträff.i.Sollefteå
Anmäl.er.senast.7/12-2012.

.
Anmälan.sker.till.
Ulrica.Sehlin.

ulrica.sehlin@telia.com
072-229.41.59

16...Polarhunden.4/2012 Polarhunden.4/2012...17



Iluaq.och.Atka.sniffar.älg.i.skogen..[Ägare.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

Hej alla södringar

Det är 17 grader varmt och fuktigt i luften när jag 
skriver det här. Ett par kvällar har det känts som att 
hösten har varit på väg, men den har nog mest retats. 
Löven har dock börjat gulna och vi har skördat våra 
äpplen. Det är snart dags att starta årets säsong, och 
huvudsysslan är att gå igenom all utrustning för att 
vara förberedda när temperaturerna är tillräckligt 
låga.

När det här numret är i era händer har vi förhopp-
ningsvis haft en nybörjarträff i Ullstorp, och Nybro 
Off-Snow är tre veckor in i framtiden. Mer informa-
tion om det ska ligga på våra hemsidor. Ni missar väl 
inte att delta? Glöm inte heller att förnya era licenser, 
så att ni är försäkrade när ni tränar inför detta och 
andra evenemang.

Vi ses på banan eller i spåret!
/ David

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  

Hösten närmar sig med stormsteg, 
(hoppas jag)

Västras utställning i Tångahed, Vårgårda 8:e sep-
tember är det som ligger närmast och skall vara väl 
genomfört när ni får tidningen i handen. Det är första 
året på denna plats och jag hoppas ni som varit med 
har trivts där. 

Licensen vill jag återigen påminna om då den är en 
försäkring som gäller även när ni är ute och tränar 
era hundar. 

Det efterfrågas Gröna kortet-kurser i verkliga livet då 
det är mycket trevligare att göra något tillsammans. 
Vi undersöker med hjälp av frivilliga hur vi skall 
lösa detta. Annars finns det som sagt var möjlighet 
att göra kursen på egen hand med hjälp av Svenska 
draghundsportförbundets hemsida. 

Västras vinterrace i Lekvattnet, Värmland, går av 
stapeln i slutet av januari, närmare bestämt den 26:e 
och 27:e. Om snöläget tillåter ligger planeringen tills 
vidare att vi skall ha starter på 1mil, 1,5 mil, 3mil 
och en bana omkring 4 mil. Det kommer att vara 
en öppen tävling och vi har erbjudit rasklubbarna 
meriteringstillfälle och hoppas på ett positivt svar 
från dessa.

Polarfarare Palmblad med styrelse och 
aktivitetsansvariga

Grönländaren.Tarqeq.vilar..[Foto:.Jan-Olof.Högström]
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Nu har träningen börjat inför säsongen med hun-
darna som njuter av att få springa av sig sin energi. 
Själv håller jag på med renovering både inne och 
ute i hundagårdarna, nya kojor till hundarna, nätat 
om stängslet till hundgårdarna m.m.Har tagit tid 
då jag haft svårt att bestämma mig för färg och hur 
det ska se ut.

Styrelsen och utställningskomittén jobbar på med 
både Arbogautställningen den 29/9  och Aktivitets-
helgen Herjarö den 13-14/10 i Herjarö och vi tar 
tacksamt emot priser till båda arrangemangen. Ni 
som vill hjälpa till med diverse göromål är välkomna 
kontakta mig för information.

Under middagen i Herjarö kommer vi informera om 
klubben och även draghundsportförbundet licens 
m.m. Eventuellt kommer en föreläsare.

Positivt då medlemsantalet ökat i vårt distrikt. Ni 
som vill ordna träffar och liknande hör av er till 
styrelsen så sätter vi ut PM på hemsidan alla förslag 
är välkomna och i mån av tid ställer vi upp och 
kommer ifrån styrelsen.

KM blir tillsammans med Gävle-Dala samtidigt 
med Ryssjön Open, så passa på två tävlingar i en. 

Alla välkomna. Det finns spår som passar alla med olika distanser. Annons kommer 
i nästa nummer av polarhunden.

Vi har fått förfrågan om det blir någon Gröna-kortkurs i distriktet. Ni som är intres-
serade kan mejla till styrelsen så ser vi hur många som vill gå på kurs och vi kan jobba 
vidare med det. // 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

I samarbete med Vallbo Fjällgård inbjuder 
SPHK Mälardalen SPHK’s medlemmar till 

Fjälläventyret 2013

Grundtanken med Fjälläventyret är att polarhundsägare med liten eller ingen fri-
lufts-/fjällerfarenhet skall få möjlighet att skaffa sig kunskap om fjäll och friluftsliv 

medhjälp av erfarna ledare. 

Målet är att ge kunskaper om vinterfjället och vad som krävs för att på ett säkert 
sätt genomföra vinterfjällturer, samt att inspirera till framtida egna turer i fjällen.

En nyhet för årets Fjälläventyr är att vi kommer att erbjuda två olika program, ett 
program för den med ingen eller liten tidigare erfarenhet och ett program för den 

mer erfarne. Fjälläventyret genomförs under v. 12/2013.

För ytterligare information se http://malardalen.sphk.se

Välkomna!

Anderas Knudsen Per-Ivar Persson
SPHK Mälardalen Vallbo Fjällgård

Halvsyskonen.Greentrail.Athos,.vä,.och.Greentrail.Charge,.
hö..Båda.importer.från.UK..[Foto:.Foto.och.ägare:.Jeanette.

Jatko.&.Micael.Modigh,.Sakajärvi]
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Boka!! 
SPHK Distrikt Mälardalen inbjuder till en helg fylld med 

aktiviteter 

Medlemskap i SPHK krävs inte

Vi träffas på Härjarö Camping helgen den 13-14 oktober 

Aktiviteter 
•	 Kom i gång med drag 
•	 Rallylydnad
•	 Viltspår alternativt personsök
•	 Ringträning
•	 Inofficiell utställning på söndag. Domare Ann Gistedt.

Boende: Härjarö Camping. Stugor bokas på tel: 0171-822 90 

Mat: Gemensam middag på lördagskvällen. Middagen med två rätter kostar 180 
kronor. Campingen har öppet under helgen för dem som vill  köpa mat. Övrigt 
självhushåll. Britt Forsgren tar emot intresse för middag, e-post: brittforsgren@
hotmail.com. Middagen betalas direkt till campingen sedan. 

Anmälan till utställningen: Senast den 4 oktober via e-post Matilda Haglund, 
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.

Ytterligare information på hemsidan och i nästa nummer av Polarhunden.

Välkomna!

Hej!

I skrivande stund är det mycket förberedelser som 
pågår inför höstens aktiviteter såsom utställningen 
i Bollnäs 21:a oktober där vi förstås hoppas på 
många deltagare. Vi har också börjat att sätta ihop 
alla bitarna i planeringen inför Ryssjön Open 2013. 
Annonsen till Ryssjön Open kommer att komma 
ut i nästa nummer och aktuellt datum nästa år är 
23-24 februari. 

För mig som är ordförande i Gävle-Dala avslutades 
sommaren i augusti med SPHK’s arbetshelg som 
denna gång var uppe i underbara Jävre utanför Piteå. 
Det var en intensiv men givande helg där många frå-
gor som är angelägna för våra raser och verksamhet 
diskuterades. 

Draghundsportförbundet SDSF har årsstämma sista helgen i oktober och för första 
gången på några år har Gävle-Dala lämnat in en motion till den. Motionen som rösta-
des igenom vid Gävle-Dalas årsmöte i Leksand berör lite kortfattat bevis på rasrenhet 
(uppvisande av stamtavla) för hundar som tävlar i B- och C-klass på ”öppna” drag-
hundstävlingar. Vi hoppas att SPHK’s distrikt och draghundsportförbundets övriga 
anslutna draghundsklubbar hjälper oss att rösta igenom motionen. 

Slutligen vill jag påminna er medlemmar om att betala in licensen i god tid inför 
vintersäsongen 2012/2013. 

Vi hörs och syns // 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 Berglöf, 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

Slädhundens.Loke,.Frej.och.Viking.busar.i.rastgården.
[Foto:.Ulf.Åkerman]

Gävle-Dalas aktiviteter under hösten

• September/oktober Karta & kompasskurs i Falun intresseanmälan till Ann 
0278-262 31 

• 21:a oktober Officell utställning i Bollnäs info Cecilia 072-21 31 327 
• 3:e november  kl 11.00  aktivitetsträff  i Åhlheden   info: Lasse  0247-700 02

Alla är hjärtligt välkomna!
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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

Ulrica.Sehlin.

Presentation av styrelsen        

Mitt namn är Ulrica Sehlin och jag är ny sekreterare i 
nedre norra. Jag bor i Kramfors med sambo och min 
6 åriga son och våra 5 siberian huskys .

Jag skaffade min första siberian husky hösten 2009 
och ganska snart började fler hundar droppa in. 
Och i slutet av förra året föddes min första kull 
siberians i min kennel Running Paws. Jag planerar 
att göra debut inom tävlingssammanhang  när vin-
terns tävlingar drar igång. Jag jobbar som personlig 
assistent. Och är även en av arrangörerna av nedre 
norras utställningar.

Ser fram emot att få höra era önskemål om vad ni medlemmar vill ha för aktiviteter 
i klubben, kom gärna med önskemål.  Och glöm inte att kolla in hemsidan ibland 
för att bli uppdaterad om våra aktiviteter som kommer framöver.  Det planeras för 
dragträffar i vinter, en i Strömsund och en i Nordmaling så håll koll på hemsidan om 
mer info och datum och plats. 

Jag önskar alla medlemmar en trevlig höst och vinter med mycket hundkörning.

Hälsningar Ulrica, sekreterare

Helgen 25-26/8 var det åter dags för 
Nedre Norras utställning i Sollefteå 

Detta år med aktiviteter på söndagen och 
grillkväll på lördagen. SMHI hade varnat 
för regn men trots att lördagen började 
med dimmigt kom solen fram och sken 
på oss, söndagen gav lite regn som folk 
ändå trotsade och kom för att delta på 
aktiviteterna. 

Utställningen hölls vid Hotell Björklunden 
på deras fina grusplan och mycket servi-
cevänliga personal som vi tackar varmt 
för! Domare på utställningen var Karsten 
Grönås och Nina Karlsdotter som gjorde 
ett fint jobb! Utställare såväl som funktio-
närer, domare m.fl. var nöjda med dagen.

BIS vinnande hund blev siberian huskyn 
Lowlandssleddogs Floyd, följt av BIS 
2a alaskan malamuten Mihakias Great 
Lionhearts Blackout, BIS 3a grönlands-
hunden NO UCH Tinka’s Qanik Kilak 
och BIS 4a samojeden Lejonbols Sir Hec-
tor. Under utställningsdagen anordandes 
också barn med hund där 8 barn var med 
och även juniorhandling med 3 ungdomar. 
Vinnare på barn med hund blev Isabell 
Olofsson som fick medalj av domaren.

Söndagens aktiviteter bestod av work-
shops där man fick se, titta och lära av 
Nisse Uppström, få utställningstränings 
tips av Karina Andreasen, testa klicker-
träning med Elin Hellqvist och köra lite 
skojtest av hundar och ägares kunskaper 
på en bana. Vinnare av bantestet blev 
Maja-Lina Sande en ung tjej från Övre 
Norras distrikt, Grattis!

Nu blickar vi framåt till nästa års arrang-
emang i Sollefteå!
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Nu har vi haft både en arbetsdag för att planera in 
aktiviteter i övre norra, som var i juni och så har vi 
haft en arbetshelg för hela SPHK i mitten på augusti. 
På arbetshelgen för hela SPHK var det övre norras 
tur att vara värdar. Vi bjöd in alla till Jävre gården 
utanför Piteå. Alla rasklubbar och nästan alla distrikt 
var representerade. Dessa dagar har varit väldigt 
givande och vi ser fram emot en händelserik höst, 
vinter och vår. Gå in på vår hemsida under kalandern 
och planera in dagarna. 

Vi har även hunnit med en ”knyt”-träff, där vi träffa-
des och pratade en hel del drag och tillfälle att lära sig 
att knyta egna draglinor och byte av erfarenheter.  Nu 
ser vi fram emot de övriga träffarna som innehåller 
en hel del föreläsningar från erfarna draghundsförare 
och spännande träning, som kommer att avslutas 
med en fjällhelg i slutet på februari, där vi kan testa 
allt vi lärt oss under höst och vinter träffarna. 

Nu närmast kommer vi ha en barmarksträff uppe i 
Jokkmokk den 5 – 7 oktober. Vi träffas och tränar 
våra hundar från fyrhjuling med 12 hundar till den 
som vill gå på klövjetur med en hund. ALLA är väl-
komna! Vi kommer att tälta för övernattning och 
då hoppas vi på spännande berättelser och tips från 
mycket erfarna draghundsförare, runt en mysig eld. 
Har du inte tid hela helgen, så kom upp några timmar 
och njut av den fina natur Jokkmokk erbjuder och 
härliga upplevelser med våra bästa vänner, hunden 

Ordförande 
Mikael Sandin, 0960-400 28
sandin@nymanen.com

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

Sekreterare 
Helen Söderström, 0921-651 31 
hedsvedjan@hotmail.com

Kassör 
Ulla Persson, 
0960-300 95, 073-098 32 76 
ulla_persson55@hotmail.com

Ledamot / Utställningsansvarig / 
Webmaster
Eva Nätteldal, 070-632 53 96 
eva.natteldal@gmail.com 

Ledamot
Agneta Henriksson, 
agge1971@hotmail.com

Ledamot
Ewa Lindbäck, 0923-600 95 
bredablicken@hotmail.com 

Ledamot / Ungdomsansvarig
Lene Krewer, 073-829 89 52 
denlene@hotmail.com 

Suppleant
Johanna Kaati, 070-3169363 
johanna@snocrib.se  

Suppleant
Marika Landfors, 
m_landfors@hotmail.com

www.sphk.se/ovrenorra

"Knyt"-träffen.i.Böle.utanför.Piteå.

och ett mycket trevligt hundfolk! Mer 
information finns på hemsidan eller så 
går det bra att ringa Elisabeth Lönnberg 
070-5873266.

I nästa nummer av polarhunden kommer 
en inbjudan till Kiruna Snow Dog 2013. 
Passa på att kom upp till Kiruna den 26 
januari 2013, då är det officiell utställ-
ning för de fyra polara raserna. Så boka 
in datumet idag, mer information om 
utställningen kommer att komma upp på 
hemsidan och så har den en egen grupp 
på Facebook, som heter Kiruna Snow Dog 
2013. Gå in och bli medlem i gruppen så 
får du uppdateringarna löpande.

Vill påminna om att betala in för ny licens, 
om du inte redan gjort det, gällande sä-
songen 2012-2013, licensåret är 1/7-30/6.  
Licensen är inte bara ett måste för att få 
tävla på officiella tävlingar i draghund, 
utan gäller även som försäkring vid trä-
ning m.m. Så även du som inte tävlar, får 

en bra försäkring i licensen om olyckan 
skulle vara framme. Det inträffar några 
fall varje säsong, i regel under träning, 
att förare skadar sig på något sätt. Därför 
behöver man inte vänta till dagen före 
man ska köra sin första tävling med att 
lösa licens. 

Härliga höst hälsningar från Eva Nät-
teldal, Piteå.

Välkommen till SPHK övre norras officiella utställning 
den 26 januari 2014 i Kiruna.

Samojed.tiken.SamoNatts.Diva.of.HarleyBiker..
[Ägare.och.foto:.Eva.Nätteldal]
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Varför dömer domare så olika?
Av.Hans.Rosenberg,.utbildad.exteriördomare.1984

Hur kan det komma sig att din hund ena dagen får Excellent och BIR 
och nästa dag slutar på Very good eller kanske till och med ännu lägre? 

Många utställare ställer denna fråga och svaren är lika många som 
frågorna. Ett snabbt och enkelt svar är kanske att vi alla är levande 

individer, både domare, utställare och hundar. Levande individer med 
olika erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, värderingar och sinnes-

stämningar. Likaså att vi dömer just nu och inte sedan!

Internationell sport
Hundsporten och framför allt utställ-
ningar har ett stort internationellt intresse. 
Det sträcker sig runt hela vår jord från 
Sydamerika i väst till Japan i öst. Tusentals 
människor med vitt skilda kulturer och 
bakgrunder reser världen runt och dömer 
hundar. En viktigt gemensam nämnare har 
alla dessa domare, kanske också den enda, 
ett intresse för hund! 

Domarens utbildning
Oavsett från vilken del i världen som 
domaren kommer finns det en mängd 
omständigheter som spelar en viktig roll 
för den slutliga prissättningen av din 
hund. Bakgrund och erfarenheter? Vilken 
grund- och vidareutbildning har man ge-
nomgått? Deltagande på domarkonferen-
ser och egna studier? Vilka referensramar 
har man byggt upp, både nationellt och 

internationellt? Hur kontinuerligt dömer 
man en ras eller flera på inofficiella som 
officiella utställningar? Vilken förmåga 
har man att kunna se, känna, jämföra och 
värdera? Liksom att kunna motivera sig, 
fatta beslut, både enkla och svåra?

Rasstandarden
Till domarens hjälp finns rasstandarden. 
En beskrivning på idealhunden som i prin-
cip inte existerar. Vår moderorganisation 
FCI (Fédération Cynologique Interna-
tionale) erkänner de raser som vi bedö-
mer. Dessutom finns ett antal inhemska 
erkända raser i såväl Sverige som andra 
länder.  Standarden skrivs av respektive 
ras hemland. Därefter översätts den inte 
enbart på de större internationella språken 
utan även på respektive lands språk. Det 
kan innebära att både ord och värdefulla 
nyanser faller bort vid dessa översätt-
ningar. Det finns otroligt detaljerade ras-
standarder på flera sidor som exempelvis 
för mastino napoletano. Det finns också 
motsatsen, såsom för golden retriever. 
Den första kräver både måttband och 
matematiska formler. Den andra lämnar 
mycket öppet för egna tolkningar. Eller 
hur skulle du tolka meningar som ”halsens 
omfång ska på dess mitt vara lika mycket 
som 8/10 av mankhöjden”? Liksom att 
en hals på annan ras ska vara placerad så 
att den med ”lätthet kan följa ett spår”? 
Likaså ord som måttligt, lagom, medelstor 
och av god längd?

Om jag i båda fallen skulle dela ut dessa 
två standarder till en grupp domare och 
utställare, vet jag att jag skulle få nästan 
lika många svar som deltagare på vad var 
och en värderar högst vid sin bedömning. 
Några ser typ och helhet främst medans 
andra skulle se till huvud och uttryck. Det 
finns de som skulle ha valt anatomi och 
rörelser istället före funktionell pälskvali-

tet liksom temperament före en komplett 
tandrad eller rätt storlek. Vem har den 
rätta prioriteringen? En hund består av 
både fel och förtjänster och de ska alltid 
vägas mot varandra om det inte tydligt 
anges i standarden som fel eller diskvalifi-
cerande. Men inte ens de diskvalificerande 
felen skulle vi tolka lika!

Prissättning
Alla hundar har fel! Men det är inte så 
enkelt som några tror att ett fel påverkar 
graderingen från Excellent/CK till enbart 
Excellent. Vid två fel, från Excellent till 
Very good och skulle hunden ha fyra fel 
eller fler skulle priset bli Sufficient eller 
till och med Disqualified. Nej, det är 
summan av hundens förtjänster som sät-
ter det slutliga priset, oavsett om jag som 
domare hittade ett eller flera fel! Återigen 
är det utrymme för domarens personliga 
tolkning. 

Handen på hjärtat – har du jämfört din 
hund mot gällande standard? Kan du se 
objektivt på din hund? Är det verkligen så 
att alla hundar som ställs ut är av cham-
pionkvalitet? För det är ju ändå det priset 
som majoriteten av utställare förväntar sig 
att de ska få? 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
(SRD)
Dessutom finns numera SRD att ta hän-
syn till vid bedömningen. Det innebär 
att; hundar ska kunna andas obesvärat, 
hundar ska kunna uppvisa ögon fri från 
irritation, hundar ska ha frisk hud liksom 
friska tänder, inga hundar ska varken vara 
överviktiga eller för magra för sin ras, 
pälsen får inte vara så omfångsrik att den 
besvärar hunden liksom att alla hundar 
ska kunna röra sig rastypiskt utan synbar 
ansträngning. Dessutom ska alla hundar 
ha mentalitet som tillåter att de kan fung-

Fotograf:.Madeleine.Ivarsson
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era i samhället. Väldigt viktiga punkter 
men som ger utrymmet för domarens egna 
tolkningar.

Bedömningen i ringen
Arrangören på utställningen räknar med 
att domaren dömer ca 20-25 hundar i 
timmen. Det blir max tre minuter/hund. 
Det kan tyckas lite men med domarens 
rutin, utmärkta ringsekreterare och duk-
tiga utställare fungerar det oftast utan 
problem. Under dessa tre minuter ska jag 
som domare bedöma hundarna enskilt 
med kritik och i konkurrens med övriga 
deltagare i klass och ras. Som publik har 
du mer tid att bedöma samma hund, 
därför att du kanske ser den vid andra 
tidpunkter, utanför ringen och under tiden 
som hunden befinner sig i ringen med sina 
konkurrenter.

Domarkonferenser
För att vi domare både ska förkovra oss 
på raserna och på sikt ska få en enhet-
ligare bedömning arrangerar de flesta 
ras- och specialklubbar återkommande 
domarkonferenser, med blandat resultat. 
Bäst genomslagskraft beror oftast på hur 
rasen presenteras både i teori och i praktik 
liksom genom klubbarnas raskompendier. 
Likaså vilka hundar som klubben har 
valt att symbolisera idealhunden. Här 
har klubbarna ett stort ansvar som kan 
påverka domarna. 

Hundens del i bedömningen
Hundens dagsform spelar ytterligare en 
stor roll för bedömningen. Exempelvis 
kan hunden påverkas beroende på plats 
och omgivning. Tidpunkten i hundens liv, 
konkurrenternas beteende och förarens 
nervositet. En jobbig bilresa till en utställ-
ning kan resultera i trötta rörelser, brist 
på utstrålning och dålig hållning. En tik i 

löpperiod är kanske inte lika ”på” som en 
hane som känner vittringen av densamma! 
En päls som för länge sedan varit i sin 
blomning är inte detsamma som en som 
är på G! Höjden på hundar förändras 
inte bara pågrund av ovana och underlag 
utan också hundens sinnesstämning vid 
tidpunkten. 

Men hur kan samma hund få olika pris 
av samma domare? 
Anledningarna är naturligtvis desamma 
som jag redan nämnt men jag kan ge 
ett konkret exempel. Det var en hund 
av en något udda ras som jag dömde i 
juniorklass. Han var naturligtvis under 
utveckling men jag bedömde honom att ha 
utmärkta förutsättningar. Det resulterade 
i både Cert och BIR. Samma hund ställdes 
ut senare för mig med resultat 2:a! (enligt 
det tidigare systemet). Det berodde på att 
han såg än mer omogen ut än vid vårt för-
sta möte tre år tidigare. Likaså har hundar 
som jag tidigare premierat högt kommit 
tillbaka i dålig kondition. Det har resul-
terat i lägre pris och sura utställarminer. 

Finns det ingen som dömer fel?
Vi domare dömer utifrån våra kunskaper 
och naturligtvis kan dessa vara högst 
skiftande. Samtidigt är det viktigt att ar-
rangören tar sitt ansvar och bjuder in rätt 
domare på rätt ras! Jag tycker t ex det 
är högst oärligt att låta allrounders från 
”landet långt bort” döma våra inhemska 
nordiska raser, då de knappt finns utanför 
Nordens gränser. Likaså att man verkligen 
frågar samma domare vilka rasgrupper 
som han föredrar. Detta med hänsyn till 
att domaren då kan välja de raser som han 
bäst behärskar. 

Samma pris men olika värde
Jag hävdar att vi tar både vinst och förlust 

på olika sätt beroende på vem som dömer. 
Respekten för domaren och hans kunska-
per liksom engagemang och uppförande 
kan vara nog så betydande för hur utstäl-
lare värderar en domares bedömning. 

Slutligen
Finns det någon som har facit på denna 
fråga? Varför dömer vi så olika? Vem 
dömer rätt och vem dömer fel? Som jag 
skrev i inledningen är vi inte mer än män-
niskor med olika erfarenheter, bakgrunder 
och värderingar. Det är precis som livet 

utanför utställningsringen. Konsten är 
den att vi alla måste respektera varandra 
om det så är inom politik, religion eller i 
den närmaste familjen. Bedömningen är 
domarens subjektiva uppfattning av din 
hund. Till den dagen vi får ett nytt be-
dömningssystem får vi göra så gott vi kan 
och det är jag övertygad om att många av 
världens domare redan gör. Får du någon 
gång en möjlighet att själva döma, ta den 
– förståelsen för domarens beslut brukar 
bli mer tydliga då!

Funktionär på Polardistans 2013?  

Känner du dig manad att hjälpa till och arrangera Polardistans 2013? Det kom-
mer att bli en intensiv och intressant vecka med lite sömn men med många skratt, 
upplevelser och stor gemenskap.  Ju fler vi blir desto lättare blir arbetsbördan. 
Vi behöver dig som kan tänka dig att jobba hårt under en vecka mot mat och 
husrum. Vi behöver funktionärer som bland annat kan hjälpa oss med att:

• märka banan
• arbeta ute på checkpoint med att ta emot och hjälpa de tävlande
• arbeta med att serva funktionärer och tävlande med mat
• arbeta i sekretariatet med webb, tidsrapportering mm.
• assistera domare och veterinärer
• agera fotograf

För mer information om de olika arbetsområdena gå in på www.polardistans.
com under ”Vill du bli funktionär” och läs.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till tävlingsledningen per mail till 
race@polardistans.com eller funktionar@polardistans.com eller per telefon till 
Karina Andreasen på +46 (0)730-638099 eller Ninni Hjortvall på +46(0)702-
272856.

Hoppas att vi ses!
Karina Andreasen och Ninni Hjortvall, tävlingsledare Polardistans 2013
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Den vackraste hunden är min
 
 

[Anna Kuru] Så står du där med rosetten i hand och hundutställningens 
finaste hund bredvid dig. Dagen har varit lång, ni är båda trötta och 
har en lång resa hem. Några andra utställare gratulerar, någon annan 

himlar med ögonen och väl hemma tycker dina bekanta att det var 
mycket pengar för att få ett sidenband… 

Och vad är egentligen meningen med 
hundutställningar? Det är ju en polarhund 
du har och huvudsaken är väl att hunden 
kan dra. Eller?

Som ny i utställningsringen kan det hela te 
sig som ett spektakel utan dess like. Ägare 
springer varv på varv med sina hundar i 
ringen, en domare pekar fram och till-
baka, sekreterare skriver för brinnande 

livet alltmedan nya nummer på deltagare 
ropas upp. Pälsar kammas, nervösa ägare 
försöker få sina hundar att stå stilla under 
tiden domaren tittar på allt från tjocklek 
på öron till svanslängd. 

Jag minns min första hundutställning med 
min samojed. Jag hade läst allt jag kommit 
över om hundutställningar, badat och bor-
stat den vita pälsen, köpt ett matchande 

koppel och kom med dagens vackraste 
hund. Trodde jag. Domaren såg inte alls 
den trofasta blick min hund hade, inte 
heller såg han den viftande svansen eller 
den söta nosen. Istället anmärkte han på 
en för kort svans, för knappa vinklar och 
kort steg. Min hund hade blivit bedömd 
av en domare, utbildad på rasen - och jag 
var fast! 

Sedan den dagen har hundutställningar 
varit ett av mina intressen, inte bara för 
bedömningen av hundarna utan allt vad 
hela arrangemanget innebär. Jag har varit 
både utställare, jag har visat egna och 
andras hundar och jag har deltagit i orga-
nisationen och arbetet innan utställningar.

Men varför ställa ut sin hund
Meningen med hela utställningsverksam-
heten är att få sin hund – och som uppfö-
dare sitt avelsarbete – bedömt av domare. 
Hunden bedöms efter rasstandarden och 
den har detaljer som är typiska för rasen, 
helt enkelt det som skiljer din ras från 
andra. Utan en rasstandard, ingen ras 
helt enkelt!

I utställningsringen bedöms inte för-
mågan att arbeta som draghund – men 
förutsättningarna för att kunna göra det.  
Dragviljan finns i hundens huvud, men här 
tittar man på exteriöra detaljer som kan 
ha avgörande betydelse för om hunden 
kommer att fungera tillfredställande i 
selen och i vinterlandskap.

När du som utställare får springa runt 
och sedan fram och tillbaka från domaren 
tittar denne på rörelserna hos hunden. 
Rör den sig rastypiskt, springer den utan 
problem, utan att röra sig så att den kan 
tänkas bli trött eller dra på sig skador. 
När du sedan får stå stilla med din hund 

tittar domaren på uttryck; har samojeden 
det så typiska leendet, har hunden de små 
ögonen som ska utestänga snöstormar. 
Har hunden den dubbla pälsen som är 
så viktig för polarhunden, är ryggen av 
lagom längd, svansen nog lång att kunna 
täcka ansiktet när den ligger hoprullad i en 
snöstorm. Domaren känner och klämmer 
på hunden för att bilda sig en uppfattning 
om kropp och päls, känner på vinklar 
och bedömer hundens temperament. När 
domaren så har gjort det ges en kvalitets-
bedömning som antingen betyder att du 
är klar för dagen och då får du din kritik 
på ett papper direkt.

Om domaren anser att din hund är av 
mycket bra kvalitet kommer din hund 
att bedömas i jämförelse med de andra 
hundarna i samma klass, därefter (om din 
hund går vidare) jämföras med de i samma 
kön och sedan återstår för domaren att 
välja den har anser vara bäst i rasen. Att 
vara ensam i rasen, eller de gånger det är 
mycket få hundar anmälda, betyder inte 
att det per automatik blir en Bäst i rasen 
överhuvudtaget. Hundarna ska ju först 
kvalitetsbedömas och tycker inte domaren 
att någon är värd högsta betyg finns det 
ingen som går vidare helt enkelt.

Med borstat hår
Vad ska man då tänka på när man kom-
mer till utställningen? Att hunden är hel 
och ren och att man tränat den att gå i 
koppel är alltid bra! Men domaren kan 
väl se hur en hund är byggd även om den 
inte är badad eller borstad? Jovisst! Men 
om du nu kostat på dig att anmäla hunden 
och kanske rest långt så är det väl onödigt 
att inte ge din hund en bra chans att visa 
sig från sin bästa sida. Om din hund går 
vidare till konkurrensbedömningen kom-
mer domaren att vara extra kritisk och då 

Bedömning.av.tikar.på.en.utställning.i.Gällivare
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gäller det att vara på topp. Det är så få 
minuter man trots allt är inne i ringen med 
sin hund så det gäller att visa sin hund så 
bra man kan!

Ha ett tunt koppel och halsband så att din 
polarhunds fina päls inte tyngs ner av ett 
brett halsband. Låt någon utomstående 
titta på hundens tänder, för domaren 
kommer att kontrollera hundens bett. 
Träna hunden att stå stilla så att domaren 
lätt kan bilda sig en uppfattning om hur 
hunden ser ut. Lär den att springa i trav på 
din vänstra sida, träna på hur fort du kan 
springa så att hunden med lätthet travar 
bredvid dig utan att börja gå i passgång 
eller börja galoppera. Öva på att springa 
i en cirkel i vänstervarv, lär dig sedan 
springa i en rak linje från domaren, gör 
hunden uppmärksam på dig och vänd 
sedan tillbaka till domaren. Det är där 
och då domaren tittar på hundens rörelser 
bakifrån och framifrån. Låt hunden få 

en chans att visa sig från sin bästa sida. 
Träna innan!

Vaccinationsintyg, stamtavla och num-
merlapp ska packas med. Annat bra är 
något att sitta på för både dig och hunden 
samt gott att äta och dricka. Dagarna kan 
bli långa med mycket väntetid. Gott om 
tid är förresten alltid bra att ha med sig! 

Lägg alltid på minnet att det är samma 
hund som du har när du kommer som när 
du tävlat färdigt och ska resa hem. Alltså 
den finaste – för dig! Är du osäker på hur 
det går till, titta på de andra deltagarna, 
fråga någon, alla har vi varit nya i ringen! 
Läs igenom reglerna på www.skk.se så 
du vet hur det fungerar (ringsekreterarna 
hjälper också till). Jag kan verkligen re-
kommendera boken ”Handling – att visa 
hund på utställning” av Mia Sandgren. Att 
framhäva hundens bästa sidor lär man sig 
genom träning och här berättar hon hur 
man visar sin hund på bästa sätt. 

Du som redan kan
Till dig som redan är en erfaren ringräv vill 
jag säga – bjud in alla nya! Prata med de 
nya utställarna som - liksom du och jag en 
gång - nu kommit till sin första utställning. 
Vi är ju alla på plats för att få våra hundar 
bedömda, men utställningar kan vara så 
mycket mer om man bara får chansen att 
prova på! Tack vare hundutställningarna 
har jag lärt känna många goda vänner, 
sett många olika hundar av alla raser i 
flera länder och fått tillfälle att umgås med 
andra hundägare. 

Bjud in alla nya i gemenskapen, de som 
för första gången kommer till ringen, 
spända av förväntan - och har med sig 
den finaste hunden med den mest trofasta 
blicken av alla! 

//Anna Kuru

Annika.Uppström.dömer.på.Kiruna.Snowdog

Grönlandshundägare från norr till söder 
–.Artikelserie.om.att.ha.grönlandshund.i.Sverige..

I.detta.nummer.får.Gösta.Karlberg.berätta.om.sina.äventyr.

Vid min militärtjänstgöring i Stockholm 1965-66 träffade jag Göran 
Ahlström med sin hanhund Malik på hundutställningen den 1 a Maj på 
K1. Vi pratade då om hundarna och han berättade att han hade varit 

och kört en draghundstävling som hette Fäboddraget som gick i trakter-
na av Borlänge och Ludvika. Jag hade under min tjänst läst flera böcker 

av bl.a. Knud Rassmusen och Peter Fröjchen och blivit intresserad av 
grönlandshunden, som av deras beskrivningar var den rätta hunden för 

deras färder.

När jag nästa år -67 fick se en artikel i 
tidningen Falu Kuriren, att urhunden 
hade fått valpar i Hälgbo Insjön. Det 
var naturligtvis en av Stig Juhlanders ti-
kar som hade fått valpar. Jag beställde 
en tikvalp som jag döpte till Taika. Hon 
blev dock bara ca. fyra månader gam-
mal då hon drabbades av njurinfektion 

och urinförgiftning och dog strax före jul 
-67. Stig hade då en andra kull på gång 
som jag tog en ny tikvalp från och döpte 
till INALUQ (som betyder tjocktarmen 
enligt författaren Lars Norrman).

INALUQ blev 14 år gammal och jag 
körde 12 Fäboddrag med henne. Hon 

Janka.och.Urax

34...Polarhunden.4/2012 Polarhunden.4/2012...35



ningen av den lilla juniorsläden och trä-
ningssläden.

Tidigt 70 tal kom ju John Fairbanks hit 
och införde Nomestilen och vi körde 
den första tävlingen på Rosentorpsvägen 
uppe på Orsa finnmark strax norr om 
Koppångenstugan, som jag, Stig, Anders, 
Erik Sellberg och Åke Stormats sedan nå-
got år tidigare hade renoverat och ställt 
i ordning för hundkörningsträning, då vi 
funnit området mycket snösäkert. Vet att 
jag vid iordningställandet av stugan en 
höst åkte skidor där den 20 september. 
Många år var det full fart på hundkör-
ningen där på allhelgonahelgen.

Några minnesvärda fjällturer
En varm sistaapriltur gjorde jag ensam 
med hundarna i mitten av 80-talet. Star-
tade i Mittådalen åkte upp mot Flatru-
et, över Korpåsen mot Fältjägarstugan, 
stannade på Holmsjön och fikade, tog 
av mig på överkroppen och satt bara i 
T-tröja och fiskade, fick en mycket fin rö-
ding, och solen gassade från en molnfri 
himmel. Fortsatte efter en stund till stu-
gan. Skidföret var blött men snön höll 
för både hundar och skidor. Väl framme 
vid stugan visade termometern +36 gra-
der. Gick ner till den lilla sjön vid stu-
gan där man hämtar vatten. Provade att 
fiska och fick några små rödingar. Mina 
bara armar var tomatröda till färgen, och 
natten blev därav ej så angenäm som jag 
hade hoppats. Jag lovade då mig själv att 
hädanefter var det skjorta på som gällde. 
Nästa dag drog vi vidare till Helags Fjäll-
station och sedan mot Gåsenstugan. Vid 
vindskyddet Hulke träffade jag en äldre 
man med en ganska tung ryggsäck. Jag 
erbjöd mig att ta hans ryggsäck på slä-
den uppför stigningen till Gåsen han blev 
mycket glad då det var mycket varmt. 

När vi kom upp till Gåsenstugan visade 
termometern +39 grader. På kvällen bjöd 
jag mannen med ryggsäcken på röding 
som jag hade fått dagen före, och han var 
mycket tacksam för det. Nästa dag fort-
satte jag leden mot Sylstationen. Nere vid 
Handölan hade snösmältningen kommit 
igång rejält så att vattnet rann decimeter-
högt uppe på isen, men överfarten gick 
ändå bra.

Jag fortsatte vidare till Sylstationen där 
jag stannade och fikade. Sedan åkte jag 
mot vindskyddet mellan Helags och Sy-
larna men barfläckarna blev allt större 
under dagen. När jag kom till Helags 
Fjällstation träffade jag några grabbar 
som hade varit uppe på toppen av He-
lagsfjället. Där var så vindstilla att dom 
skulle kunnat låta en tändsticka brinna 
utan att slockna. När jag nästa morgon 
kl. 5.00 lämnade Helags stod Henry De 
Rohn i fönstret och vinkade farväl. Jag 
åkte över Östra Helagsskaftet mot Skär-
vagen och över Korpåsen mot Flatruet. 
Då började hundarna trampa igenom 
snön så när jag kom fram till vägen läm-
nade jag hundarna där. Gick sedan vägen 
ner till Mittådalen och hämtade bilen 
(en lång promenad). Åkte sedan upp och 

Kallasgårdens.Qimanaq,.BIM.Trondheim.2011

var en liten tik som vägde ca 22 kg. På 
den tiden körde vi ju draghundstävlingar 
i brukshundsklubbarnas regi och med 
dragvikt 30 kg i 1-spann. Nästa hund 
blev en hanhundsvalp som INALUQ var 
moster åt. Han fick namnet TAJO. Nu 
hade jag så småningom ett 2-spann som 
jag körde med i flera år. Flera gånger lå-
nade jag Anders Juhlanders TOGO som 
var kullbror till min INALUQ och körde 
3-spann, bl.a. när jag vann SM i Öster-
sund -71.

TAJO blev som unghund 4a BIS på sin 
första SKK utställning i Sundsvall -70.

Jag var med och bildade Grönlandshund-
klubben och föreslog att vi skulle bilda 
en Polarhundklubb där även alaskan ma-
lamute, samojedhund och sibirian husky 
skulle ingå. Jag tog då kontakt med SKK 
och fick till svar att det skulle ej möta 
några hinder. Sedan bildade vi SPHK och 
jag var då dess första kassör en tid.

Minnesvärda tävlingar var när jag, Stig 
och Anders var till Norge och körde 
Norsk Polarhundsklubbs tävling uppe på 
Konnerud i Drammen med 3 förstapriser 
med oss hem.

Min första fjälltur gjorde jag tillsammans 
med Stig, Anders och Erik Sellberg . Jag 
körde då med Inaluq och en pulka. Det 
var en 1majtur 1969 som vi startade i 
Mittådalen och gick till Fältjägarstugan. 
Nästa dag fortsatte vi till Helags fjällsta-
tion och vidare till vindskyddet uppe i 
Ekorrpasset där vi stannade för natten. 
(Jag drabbades där av svår magsjuka 
och flera år efter detta kallade vi detta 
tillstånd för Ekorrpassjuka.) Vi fortsatte 
sedan under mycket stor möda från min 
sida vidare till Njåmeltjarvestugan som 

är en lappstuga (numera låst). Som ligger 
på norra stranden av Sylsjödamm, där vi 
fikade innan vi fortsatte till Fältjägarstu-
gan och övernattning.

Nästa dag var det så återresa till Mittå-
dalen och bilarna. Dessa fjälltrakter har 
sedan dess ofta blivit besökta av mig och 
hundarna i slutet av april, som slutet av 
vintersäsongen . Som mest har jag haft 
6 grönlandshundar samtidigt och har 
därför mestadels kört nordisk stil, vid 
träning även Nome och någon tävling i 
denna stil. Påskarna -74 och 75 körde jag 
utrustning åt STF på deras iglotur i Sarek 
området. Vi låg då i snöbivak eller Iglo.
Många påskar har vi gått på tur i Grö-
velsjöområdet och Femundmarka till-
sammans med andra hundförare. Fä-
boddraget har jag kört över 15 gånger, 
Åredraget ca. 10 gånger med bra resul-
tat bl.a. en seger i Eukanobatrofen. Nu 
är det Beawer Trap Trail som jag kört 6 
gånger och vill rekomendera som en trev-
lig 3-dagarstur.

Startade i Polardistans 160 km -08. Trots 
en hjärtinfarkt i nov-07 lyckades mina 
hundar Tinkas Janka, Tinkas Urax och 
jag komma in på en hedrande 2-plats. 
Samma placering 09. Vi hade även en fin 
påsktur i Rogenområdet och en strålan-
de 4-dagarstur i Helags-Gåsen området i 
slutet av April -08. Gjorde även samma 
tur April 09 och 10.

På min första fjälltur -69 såg jag skillna-
den med att köra pulka eller släde varför 
jag på hösten -70 byggde mig den första 
släden som sedan blev modell till den än 
idag omtyckta Polarissläden för Nord-
isk körning. Tillverkade under många år 
även några olika modeller av Nomeslä-
dar. Kommer kanske att ta upp tillverk-
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Påskturen 2011 utgick vi som vanligt 
från Grövelsjön och till Storrödtjärnsstu-
gan. Hundarna Qimanaq och Niaq hade 
nu blivit 16 månader och gick i span-
net, Qimanaq tillsammans med Janka i 
led Niaq och Urax bakom. Farten över 
Långfjället var mycket god och efter ca. 
2 tim var vi framme vid stugan. Nästa 
dag med unghundarna först var det så 
dags att åka upp mot Skedbro, men väl 
nere på Rogensjön var det mycket löst 
bredvid spåret. Hundarna trampade ner 
och blev rädda och gjorde en rundsväng 
så att det blev knut på spannet. När jag 
rätat ut det hela och fått dom på spåret 
igen såg jag att det kom en skidåkare 
med hund emot oss. Dom blev ju extra 
pigga och drog i väg, bara det att under 
mitt strul hade tolklinan åkt ur den öpp-
na kroken i tolkbältet. Mötet med skidå-
karen och hunden vållade inga problem, 
dom bara gjorde en liten sväng och var 
förbi. Men jag var ju nu utan draghjälp 
och hade ingen möjlighet att hinna ifatt 
dom. Jag såg dom bara försvinna i fjärr-
ran, och hoppades att det snart skulle 
dyka upp någon skooterägare som kunde 
hjälpa mig, men icke. Rogenstugan låg ju 
nu ca. 1 mil bort och där var vi ju förra 
vintern så mitt hopp var att dom sprang 
dit, (men bara det inte satt någon och fi-
kade efter spåret). Väl framme vid stugan 
såg jag att spåren gick förbi och fortsatte 
mot Kärringsjövallen. Visste nu att spå-
ret dit är ca. 5 m brett hela vägen var-
för möjligheten att släden skulle kunna 
fastna i någonting var obefintlig. Efter 
ca. 9 km ytterligare jagande kom det så 
ett skootergäng och jag fick låna en av 
skootrarna och åka men då hade hundar-
na redan hunnit till bilparkeringen där vi 
hade utgått ifrån första och enda gången 
i fjol när hundarna var 4 månader gamla. 
Snacka om hundminne. Nu var det bara 

att vända spannet och åka upp mot Sked-
brostugan dagsetappen blev nu ca. 4,5 
mil varav 2 mil utan draghjälp.

Sedan en fin tur utan missöden. Men se-
dan hemkommen blev den öppna tolk-
bälteskroken utbytt mot en fastsatt (man 
vet var den finns) lätt öppningsbar skot-
hake. (godkänd i tävling) Har fungerat 
mycket bra.

Grövelsjöområdet med Rogen och dom 
andra sjöarna samt Helags, Sylarna, och 
Gåsen finner jag som mycket trevliga 
hundkörarområden.

Trogen grönlandshundägare sedan 45 år.
Gösta Karlberg

Kallasgårdens.Qimanaq

hämtade hundar och släden. Det var den 
sista turen för några av mina gamla hun-
dar.

En påsktur jag tror det var -91. Jag, min 
son Jonny och Raymond Carlsson, kom 
upp till Mittådalen i fint väder, så vi par-
kerade bilen med släp uppe på Flatruet. 
Åkte till Fältjägarstugan första dagen. 
Sedan åkte vi till Helags och vidare upp 
till Gåsenstugan. Dagen efter i mycket 
blåsigt väder till Helags Fjällstation där 
vi fick besked att vägen över Flatruet var 
igennsnöad och stängd. Efter övernatt-
ningen på Helags skulle vi åka till bilen 
och hem. Men vägen var fortfarande 
avstängd fick vi till besked och skulle ej 
öppnas idag heller. Men jag sa till Ray-
mond och Jonny, ni skall få se att när vi 
kommer upp på Korpåsen kommer nog 
snöslungan och kör upp vägen. ( en öns-
kedröm). Jag tänkte under vägen att vi 
får väl åka ner till Mittådalen och över-
natta där tills vägen blir öppnad. (Bara 
det att jag någon dag senare skulle flyga 
till Tyskland på jobb) Uppe på Korpå-
sen stannade vi och tittade ut över ett 
helt vitt landskap, då sa Jonny, Far vad 
är det där för någonting där långt borta, 
jag sa det är en lappkåta, men han sa att 

det rör på sig. Då tog jag upp kikaren 
och till min stora glädje såg jag nu att 
det var den stora snöslungan på väg mot 
Ljungdalen. Det blåste fortfarande gan-
ska friskt, och jag sa vi måste skynda oss 
ner till bilen om vi skall ha någon möj-
lighet att ta oss därifrån. Väl nerkomna 
till bilen ca. 20min senare såg vi att det 
hade blivit ca1/2 meter drivsnö på vägen 
igen. I väntan på Raymond konstaterade 
jag och Jonny att loppet var kört. Men 
då strax innan Raymond anlände fick jag 
se snöslungan komma tillbaka med någ-
ra bilar i kolonn bakom. Jag ropade till 
Jonny och Raymond, ta hundarna och 
åk efter kraftledningen ner till Mittåda-
len, jag måste hänga på snöslungan med 
bilen. Föraren gjorde några inkörningar 
framför bilen med slungan och jag kom 
lös och kunde hänga på kolonnen. Väl 
nerkomna till Mittådalen visade det sig 
att det var några kompisar till slungefö-
raren som också hade blivit fastsnöade, 
och det var dom han skulle hämta. Men 
medge att det var BINGO för oss. Jonny, 
Raymond och hundarna ar redan där 
när vi kom dit. Så återstod att skotta ur 
all snö som drivit in i hundburarna på 
släpvagnen, lasta hundar, slädar och åka 
hemåt. Tysklandsresan var räddad. Var-
ning för parkering uppe på Flatruet.

Grövelsjöturen 2010 startade jag med 
hundarna från Kärringsjövallen då mina 
nuvarande unghundar bara var 4 måna-
der och fick springa lösa åkte vi till Ro-
genstugan första dagen. Nästa dag kom 
Börje och Åsa från Orsa och vi slog följe 
upp till Skedbrostugan där vi fiskade och 
hade trevligt i vanlig ordning. Nästa dag 
var det så dags att åka tillbaka till bilen 
över småsjöarna, det blev en fin tur för 
mina valpar som skulle vara först till 
varje pris.

Kallasgårdens.Qimanaq.5.månad.
1.a.Barn.med.hund
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man räkna med att det var folk i stugan i stort sett varje helg från Allhelgonahelgen. 
Det har minskat sen dess och det är synd, för som sagt, det är fint att köra hund där!

Stugan består av ett rum med sovkojer längs väggarna (ca. 10 platser om man sover 
2 i dubbelkojerna). Det finns vedkamin för värmen och gasspis för matlagningen. 
Ved brukar finnas förberedd i boden. Det man ska komma ihåg är att ta med sig eget 
dricksvatten, för det finns inget i stugan. 

Stugan tillhör inte SPHK, men får disponeras av klubbens medlemmar. Den går inte 
att boka på förhand, men jag har aldrig varit med om att det inte funnits plats när 
man kommit dit. Kommer man dit på egen hand, så skriver man in sig i gästboken och 
betalar sedan för sina nätter via plusgiro, info finns i stugan. De pengar som kommer 
in läggs i första hand på bensin för spårläggning. Passa på att upptäcka Koppången 
vid upptaktsträffen!

När vi kommer in på det nya året så har vi i år en Nederhögsvecka att se fram emot, 
med tävling både m.a.p. utseende (hundarnas, alltså!) och prestation i spåret. Mer om 
detta på annan plats i tidningen.

// Hélène Ouchterlony

Vinterns meriteringstillfällen för grönlandshund

• Vinterträffen i Nederhögen v.3. Dragprov 10 och dragprov 60.
• SHAM-draget. Dragprov 10 och dragprov 60.
• Polardistans. Dragprov 100+.

Fler dragprov 10 kan tillkomma under säsongen, 
vi annonserar då om dom i god tid på rasklubbens hemsida.

Rasklubben för grönlandshund kallar till årsmöte

Plats och tid: Nederhögens vildmarkscenter 20130119 kl 15:00.

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska vara klubbens sekreterare tillhanda senast 20130101, 

Harriet Svensson Bok Tullingsås 405 83392 Strömsund eller 
harriet_83@hotmail.com

Välkomna!

Hej alla!

Första helgen i juni var det arbetshelg för delar av 
styrelsen och delar av avelsrådet. Med regn och snö-
glopp utanför fönstret gjorde vi planer för kommande 
verksamhet. Och aktiviteterna är många framöver! 
När detta läses hoppas vi ha fått nya lärdomar och 
insikter från SPHK’s avels- och uppfödarkonferens. 
Rapport kommer i nästa nummer. 

Barmarksträffen blir i år förlagd till Ore fritidsby 
21-23 September. Kom dit och diskutera vår verk-
samhet och RAS, vår strategi för arbetet med rasen 
grönlandshund!

Upptaktsträffen sker på Koppången, belägen i Orsa 
finnmark mellan Orsa och Sveg, 1 advent, 1-2 De-
cember. I år hoppas vi på bra snöförhållanden. Förra 
årets träff fick ju ställas in p.g.a. vädret. 

Koppången är en fantastisk plats på jorden, och 
många av mina finaste upplevelser bakom hundarna 
har jag med mig därifrån. Det finns många och varie-
rade möjligheter till hundkörning och terrängen är 
ganska vänligt kuperad. Spåren går mycket på myrar, 
utan alltför branta upp- eller nerförsbackar. Det bru-
kar finnas ett hundspår på ca. 5km och ett på ca. 12. 
Det finns vindskydd och en öppen fäbod längs dessa. 
Sedan finns det ju andra leder och vägar att välja. 
På 70- och 80-talen, när jag var nybörjare, kunde 

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

Hundarna.Vaimok.och.Staika.på.väg.upp.mot.fjället.Kabla,.
Kvikkjokksfjällen..[Foto:.Helene.Söderström]
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
 vinterträff i Nederhögen vecka 3 - 2013

PROGRAM

VÄLKOMNA TILL NEDERHÖGEN – HELA VECKAN ÄR VÅR!

Från söndagen den 13/1 är du välkommen till Nederhögen. Vi ser gärna alla 
polara raser i de fina spåren. Det finns preparerade slingor på 10 och 30 km. För 
de som har barn, en ung och oerfaren hund eller inte är så van själv så finns även 
möjlighet att åka en kortare slinga på ca. 1 km. Passa på att träna skidåkning!

Ta också tillfället i akt att träffa andra hundförare, träna omkörningar, prata hund, 
dragträning, utrustning, utställning och allt annat som kan tänkas dyka upp. Bastu 
och ljugarbänk ger möjlighet att utbyta många kloka tankar!

Om du har filmer eller bilder att visa är du välkommen att ta med dem så ordnar 
vi bild-/filmvisning någon kväll. Ta gärna med något att grilla. Vi kommer att ha 
en eld brinnande i närheten av hus och utställningsring.

ONSDAG 16/1

FÖRARMÖTE för GRÖNLANDSHUNDSMÄSTERSKAPET kl 21:00. 
Startordningen presenteras.

TORSDAG 17/1 – FREDAG 18/1

GRÖNLANDSHUNDSMÄSTERSKAPET – En tävling sponsrad av Global Steel 
Industries! 2 x 30 km, heat 1 och 2. Se separat annons. 
Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren. 
FÖRELÄSNING torsdag kväll: ”Runt Liverpool Land med grönlandshundar”.  
Anita och Gustav Forsell berättar. Besök gärna deras hemsida www.flygandehuset.
se.

LÖRDAG 19/1

SPECIALUTSTÄLLNING FÖR GRÖNLANDSHUND. Domare Annica 
Uppström. 
Tid kl 09:00- ca 14:00  Se separat annons.
Fri körning i spåren hela dagen.
ÅRSMÖTE för rasklubben för grönlandshund kl 15:00-18:00. Se separat annons.
GEMENSAM MIDDAG kl 19:30. Var och en tar med ett bidrag till buffén! 

SÖNDAG 20/1

GRÖNLANDSLÖPET 10 km. Se separat annons.

BOENDE
Nederhögens Vildmarkscenter. Självhushåll, 2-4-bäddsrum. Inga hundar är tillåtna 
på rummen. Om du har hund som måste bo inne så finns det möjlighet att ta in 
bur i vallaboden.
Pris: 250:-/person och dygn, barn under 12 år 150:-/dygn. 
Bokning av boende görs till Monica Hjelm. E-post: irkes@telia.com, tel: 0657/352 
35. 
Bokning av boende senast 17/12 2012. Vid bokning anges namn, antal personer, 
ankomst- och avresedag samt e-postadress. 
Betalning sker till rasklubbens PG 517513-8. Anges namn och e-postadress på 
betalningen. 
Betalning ska vara registrerad senast 2012-12-31. OBS! Rummet är inte reserverat 
innan betalning har skett!

Alla hälsas välkomna!

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till 
Grönlandshundmästerskapen och Grönlandslöpet

i Nederhögen 17-20 januari 2013

GRÖNLANDSHUNDSMÄSTERSKAPET  -  2 x 30 km 

Heat 1: torsdag 17/1. Första start kl 10:00.
Heat 2: fredag 18/1. Första start kl 10:00.
Förarmöte hålls onsdag 16/1 kl 21:00. Startordningen presenteras.

KLASSER
Pulkastil: 1-4 spann. 
Vikter: Samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna. Meriteringstill-
fälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed.

Slädhundstil: 4-spann och 6-8 spann.
För att tävla i grönlandshundsmästerskapet krävs ingen last. Endast grönlands-
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hundsspann kan erövra pris. Tävlingen utgör också ett meriteringstillfälle i släd-
hundstil för grönlandshund, alaskan malamute och samojed. Om ett spann avser 
att meritera ska det medföra last enligt gällande meriteringsregler. Spannstorlek 
1-6 hundar. Spann som avser att meritera ska meddela detta vid tävlingsanmälan. 

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till Ulla Lindroth Andersson, e-post: kaptenU@telia.com,  tel: 
0171-579 69
Pris: 350 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8.
Sista anmälningsdag: 17 december 2012. Förseningsavgift 100 kr.
Utländska förare kan betala kontant på plats.

VI VILL TACKA VÅR SPONSOR GLOBAL STEEL INDUSTRIES!

GRÖNLANDSLÖPET 10 km

SÖNDAG 20/1. Grönlandslöpet har en lång tradition och var från början en 
opretentiös uppstartstävling för säsongen. Numera är Grönlandslöpet även ett 
meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed där man 
kan genomföra dragprov 10 med en-spann.

KLASSER
Pulka stil: 1-4 spann.
Slädhundstil: valfritt antal hundar

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till Ulla Lindroth Andersson, e-post: kaptenU@telia.com,  tel: 
0171-579 69.
Anmälan kan även ske på plats.
Pris: 150 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Avgiften kan även erläggas på plats.

Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens tävlingsansvarige: 
Harriet Svensson Tel: 0670-31115,  E-mail: harriet_83@hotmail.com

SPHK’s rasklubb för grönlandshund inbjuder till officiell 
specialutställning för grönlandshund

i Nederhögen lördagen den 19 januari 2013

Domare.Annica.Uppström

Klasser och anmälningsavgifter
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen och championklass 320 kr
Veteranklass 8-10 år 250 kr
Veteranklass äldre än 10 år gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass (320 kr) 200 kr

Anmälan 
Skriftligt på SKK’s anmälningsblankett (finns som länk på www.skk.se) skickas 
per post eller mail till: Helene Ouchterlony, Hanstaviksvägen 15, 13461 Ingarö 
eller E-mail: frankochhelene@telia.com. Tel till Helene 08 570 27565

Sista anmälnings- och betalningsdag är 12/12 2012

Betalning görs på rasklubbens Plusgiro 51 75 13-8 (utländska ägare betalar på 
plats). Märk inbetalningen med hundens regnr. och ditt namn och medlemsnum-
mer i SPHK. Anmälan är bindande.

Bedömningen börjar kl 9.00. Sekretariatet öppnar kl 7.30 och är även öppet på 
fredag kväll 20.00-22.00. 

Varmt välkomna till en kall utställning!

Rasklubben för Grönlandshund inbjuder till
upptaktsträff på Koppången 1-2/12 2012 

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

Information lämnas av Monica Hjelm.
Tel: 0657 35235

Mobnr. 072 7433 299
Om du vill veta mer om Koppången så kan du läsa på www.sphk.se under 

distrikt Gävle-Dala, där finns en särskild flik om Koppången.
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HISTORIA
Mitt intresse för rasen väcktes vid en bän-
kad hundutställning i Stockholm, jag tror 
det var 1966. Ett stort magnifikt exemplar 
av rasen visades. Jag tror att ägaren hette 
Göran Ahlström och att han var veterinär 
i Uppsala.

1969 fick jag reda på att en bonde i Helg-
bo, Insjön, Stig Juhlander, hade konverte-
rat från schäferägare till grönlandshundsä-
gare och börjat köra i fjällen med den då i 
Sverige relativt ovanliga rasen. Bl.a. körde 
han ensam med fyra grönlandshundar från 
Abisko till Grövelsjön, ca 120 mil. 

Jag köpte en tikvalp, Thulka, av honom 
1969. Gick med i den nystartade Grön-
landshundsklubben och var bland annat 
med om att trycka upp klisterlappar med 
adresser till medlemmarna för distribu-
tion av tidningen ”Grönlandshunden”. 
Eftersom medlemmarna från början var 
väldigt få, jag tror det var ca 30 st. var 
det inte något större arbete. Stig Juhlander 
var eldsjälen och ordförande i föreningen. 
Vid ett besök hos Stig för att få Thulka 
parad presenterade han mig för en lång 
smal ungdom som han sade skulle toppa 
tävlingslistorna de närmaste åren. Det var 
Gösta Karlberg. Han fick rätt i spådomen 
men begränsningen ”de närmaste åren” 
var något i underkant; han figurerar ju 
fortfarande i listornas toppar.

Efter hand involverades Alaskan Ma-
lamute, Siberian Husky och Samojedhund 
i grönlandshundklubben som då ombil-
dades och fick ändra namn till Svenska 
Polarhundklubben som med tiden accep-

terades av Svenska Kennelklubben och 
fick medlemsstatus i SKK.

OBROMSAD PULKA
Då jag inte är någon tävlingsmänniska har 
mitt hundhavande varit inriktat på helt 
andra saker än att åka så fort som möjligt. 
Fjällturer har varit mitt och familjens stora 
intresse; skidturer i nordisk stil på vintern 
och klövjeturer på sommaren. Första 
årens fjällturer gjordes med obromsad 
pulka. Mitt enda sätt att snabbt stanna 
var att kasta omkull mig själv. Mina barn 
har varit med om många fjällturer som 
pulkalast eller medtolkare och skulle vi 
varit religiösa så skulle vi haft anledning 
att tacka gud för relativt lyckliga slut på 
många vådliga vurpor med bl.a. pulkarull-
ningar vid skrå-åkning. Som det nu är får 
vi väl tacka försynen i stället.

NORDISK SLÄDE 
Min fru Birgitta, omtänksam som hon är, 
tyckte väl att det hela såg för farligt ut så 
hon köpte mig en Polarissläde av Gösta 
Karlberg. Den för mig lyckliga utrust-
ningsförbättringen innebar att nu kunde 
jag med hundarna klara svårare backar 
än övriga i familjen.

Efter sju hundår med snöfattiga vintrar i 
Kristinehamn flyttade vi till Härnösand 
1976 och fick uppleva snö även på hem-
maplan. 

TORSKFISKE
I slutet av 70-talet och några år in på 
80-talet bedrev jag och en granne torskfis-
ke med bottennät på ca 60-80 meters djup 
under havsisen.  Vi åkte skidor 3-4 km ut 

Ändamålet med grönlandshundar
Av Anders Brännlund

från Barsviken, en fiskehamn söder om 
Härnösand. Hundarna drog utrustning 
och fångst på släden. Någon gång vägde 
torskfångsten över 200 kg men oftast mel-
lan 60-150 kg. Två hundar klarade galant 
att dra lasten på havsisen. På utvägen när 
släden var tom tolkade vi efter hundarna 
med god fart. Det var en skön sysselsätt-
ning för oss och hundarna. Normalt 
kunde vi fiska från slutet av januari till 
slutet av mars. Här hade hundarna en sys-
selsättning som var väldigt likt det arbete 
grönlandshundarna har på Grönland. Vi 
människor åt torskfiléerna och hundarna 
mumsade på rommen, levern, huvudena 
och skeletten.

Fisket fick tyvärr ett abrupt slut när väst-
kustfiskarna fått nys om den stora före-
komsten av stortorsk och slutfiskade hela 
beståndet med trål under några månader. 
Härnösands hamn liknade Bodös hamn 
med fiskebåtar liggande sida vid sida 
utanför varandra i flera rader.

NULÄGET
Mitt sätt att ha grönlandshundar är enkelt. 
Vi bor i en by ca 3 km från Härnösand 
med ogenerat läge och har stor hundgård 
på ca 100 kvm. Normalt har vi bara två 
hundar. Jag ger dem mat sent på kvällen. 
De får Klass Foder som jag ger dem djup-
fryst. Är vi bortresta några dagar kastar 
grannarna in den djupfrysta hundmaten 
i till hundarna och ger dem vatten. Deras 
magar är perfekta; fast och fin avföring. 
En bland grönlandshundsägare känd 
profil, Göte Gundersson, tipsade mig en 
gång när vi träffades på Sylarna om att 
”kan man inte ta upp skitarna och kasta 
över dem till grannen utan att bli kletig 
om fingrarna skall man byta foder”.  Det 
skulle jag kunna göra nu men avstår för att 
inte förarga grannen. Hundarna är också 

tysta, ylar inte, vilket också underlättar 
grannsämjan.

Jag tävlingstränar dem inte utan håller 
dem i lagom trim genom långa skogs-
promenader eller fjällpromenader på 
somrarna samt spark och slädturer på 
vintrarna. Fram för allt håller hundarna 
mig i något så när bra form. Har fått 
vår gamla polarissläde försedd med nya 
skidbelag och allmän uppfräschning 
hos Gösta Karlberg. Har fått pengar till 
en Nomesläde i 75-årspresent som jag 
står i begrepp att beställa. Jag har också 
skaffat en ny tik då den gamla fallit för 
åldersstrecket. Nya tiken, Qoffert, är 7 
år gammal, ungefär jämgammal med min 
hanhund, och henne har jag fått av Kat-
inka Mossin i Norge. Jag är väl egentligen 
fodervärd till Qoffert. Min hanhund ISO, 
(skulle egentligen ha hetat ISO 2003) har 
jag köpt av Jöran Hallin i Junsele. Bägge 
hundarna är mycket trevliga och funkar 
jättebra tillsammans.

Ett tips: 
Om ni börjar bli till åren men ändå vill 
fortsätta med grönlandshundar så kan Ni 
ju ”föryngra” hundbeståndet med någon 
halvgammal hund som någon vänlig täv-
lingsentusiast inte längre har användning 
för i tävlingsspåret. Mina hundar har haft 
en medelålder på 12-14 år och fått vara 
med så länge de orkat.

Ett annat tips:
Åk aldrig spark efter hund om Du är 
fastspänd med tolklina direkt till hunden 
och hunden inte är fastspänd med draglina 
till sparken. Tolklina får aldrig utgöra 
draglina om du har något mellan Dig och 
hunden. Detta hände mig:
-Jag åkte en Orsaspark i hög fart efter 
vår jättestora grönlandshund Frej; Dun-
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derklumpen kallad för sin storleks skull. 
Tolkningsinkopplingen var den jag varnat 
för ovan. När vi passerade över en större 
träbro med trädäck av längsgående plan-
kor där avståndet mellan springorna mel-
lan planken stämde exakt med avståndet 
mellan sparkmedarna hände följande.

Sparkmedarna körde ner i brodäckets 
springor och fastnade. Tvärstopp. Spar-
ken ställde sig rakt upp och fungerade som 
slunga med mig som slungboll. 

I det läget lättade jag från sparken för en 
lång och hög luftfärd som slutade på ar-
mar, bröst och panna ca 6 m längre fram 
på brobanan. Efter att ha dragits med 
ytterligare några meter på bron stannade 
Dunderklumpen, vände sig om och tittade 
på mig med ett uttryck som ville han säga: 
”Vad håller Du på med?”

En bra grönlandshund, rastypisk, är som 
jag ser det en sund, stabil hund, kroppsli-
gen som själsligen. Den är förnöjsam och 
väldigt trevlig. Den är dessutom väldigt 
vacker. Jag ser den dock inte som täv-
lingshund i sprintlopp men å andra sidan, 
varför ska man ha bråttom. Negativt är 
att grönlandshundarna måste hållas under 
uppsikt så de inte river får eller andra hus-
djur. De kan dock som valpar bibringas så 
god umgängesvanan med ”bytesdjuren” 
att de inte river dem.

På vinterfjällturer är de starka och jag 
tror det behövs fem siberian husky för att 
klara av vad tre grönlandshundar klarar 
av i maximal slädvikt. 

Jag tycker direkt illa om att man i syfte 
att få fram snabbare hundar förstör det 
rastypiska hos polarhundarna, gäller 
förhoppningsvis inte grönlandshundar, 

genom att avla fram vinthundslika ex-
emplar med dålig päls; det senare för att 
hundarna i tävlingsspåret inte skall bli 
överhettade. Avelsresultatet blir då inte 
längre polarhundar utan djur som t.ex. 
fordrar liggunderlag och sovsäckar vid 
utevistelse.  Har man bråttom kan man ju 
välja pointer, setter, vorsteh, dobermann, 
eller kanske till och med greyhound.

Så länge hälsan står mig bi fortsätter jag 
med grönlandshundar. Förutom lovorden 
ovan är de för mig också mina ”hålliform-
givare”.

// Anders Brännlund,  Härnösand, 
augusti 2012

Är du förberedd inför säsongen? 

Är du som jag nybörjare inom draghundsvärlden så 
behöver du ta ”Grönt kort”. Det gör du genom att 
gå in under /utbildning/ på svenska draghundsport-
förbundets hemsida www.draghundsport.se. Där 
finns olika alternativ till att ta grönt kort. Bland 
annat kan man be att få en DVD-skiva hemskickad 
för 100 kr, så kan man läsa hemma och göra provet 
via internet. På samma sida under /tävlingar/ går du 
in och registrerar dig för att få  FID, föraridentitet. 
Du ska också lösa licens via ditt SPHK-distrikt som 
har information på sina respektive hemsidor. Detta 
ska sedan lösas varje år och kostar för närvarande 
150 kr och gäller en hel säsong från 1/7-30/6 kom-
mande år. Det ger dig en försäkring, via Folksam, 
som gäller både vid tävling och under träning. Alla dessa tre steg måste du ta innan 
du får ställa upp i en tävlingsklass, däremot kan man vara med i en motionsklass utan. 
Men jag rekommenderar alla att ta alla tre steg då det ger en väldigt bra kunskap om 
draghundssportens olika grenar, regler och utrustning samt ger en försäkring som även 
gäller när du tränar din hund hemma. 

När jag köpte min första hund för två år sedan så trodde jag aldrig att jag skulle träna 
drag, men ack så fel jag hade. Nu har jag helt ändrat mig och längtar efter de tillfällen 
jag kan köra kickbike med mina numera två hundar av vår underbara ras alaskan 
malamute. Jag håller nu tummarna hårt för en ”vargavinter” nere i Mälardalen, där 
jag och mina hundar bor. I år är det dags att köpa en släde och jag längtar efter kyla 
och snö. Jag har precis tagit mina tre nybörjarsteg; ”Grönt kort”, FID och löst licens 
för kommande säsong. Nu gäller det att träna hundarna och då tänka på deras väl-
befinnande. Glöm inte att värma upp dina hundar innan och varva ner efter träning. 

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

Noatak´s.explorer."VILLE".du.Apatcha..med.Helagsglaciären.
i.bakgrunden..[Foto:.Daniel.Kaar]
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Något mer att tänka på är att som riktvärde ha 15 grader som högsta temperatur 
för att träna och att ge mat högst ca. 2 timmar innan och vänta någon timme efter 
träning. Däremot är det bra att vattna (ca. 5.dl) ca. 1 tim innan, kanske med något 
lockande gott i vattnet så de verkligen dricker. (Obs, att detta endast är riktvärden)

Jag hoppas att fler nybörjare kan lockas till att börja köra och även komma till de 
aktiviteter och meriteringstillfällen som kommer anordnas på olika håll i vårt avlånga 
land. Att meritera behöver inte innebära att man ska klara gränsen första gången, 
däremot kan man lära sig mycket bara genom att vara med och få tips och kunskap av 
andra mer erfarna hundägare. Jag rekommenderar varmt till er nybörjare att komma 
till Malamuteveckan i februari som är på ett fantastiskt fint ställe. Det är också ett 
utmärkt tillfälle att lära sig av, och tillsammans med andra.

Gå in på vår hemsida www.malamuteklubben.se för mer information, och på vårt 
webbforum och/eller Facebooksida ”SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute” för 
kontakt och dialog med andra medlemmar.

Lycka till och hoppas vi ses!

Styrelsen// Ewa Lofvar Konradsson, ordförande

Sängpotatisar.från.kennel.Mackinaw..[Foto:.Louis.Liljedahl]

Presentation av den nya styrelsen

Namn: My Wendel

Ort: Örkelljunga i Skåne

E-mail: my@spottydots.se 

Sysselsättning :  Brandman inom 
Helsingborgs Brandförsvar

Fritidsintresse utöver hundarna: Mina 
islandshästar, utveckla min och min 
mans nya gård tillsammans, umgås med 
familj och vänner, läsa, titta på film.

Antal hundar: 7 hundar: tre malamuter, 
två dalmatiner, två collie långhår

Hundbakgrund: Jag föddes in i en 
hundfamilj med jaktlabrador. Sedan 
vidgade jag mina vyer till dalmatiner då 
jag älskar deras energi och personlighet. 
När jag träffade min man hade han en 
malamute och jag kunde inget annat 
än att förälska mig i både mannen och 
hunden  Idag har vi en hundflock 
blandat med alaskan malamute, 
dalmatiner och collie långhår där alla 
går tillsammans. En otroligt rolig flock 
att umgås med som förgyller vardagen.  

Det bästa med malamuten: En otroligt 
mångsidig och arbetsvillig hund. Mycket 
vacker och graciös med en arktisk 
skönhet och otroligt fint temperament. 

Favoritaktiviteter med hund: Vi drar 
tillsammans med våra malamuter och 
dalmatiner som kompletterar varandra 
väldigt bra. När dragsäsongen är över 
kör vi väldigt mycket blod- och släpspår 
med hundarna där vi alltså byter ut den 
fysiska stimulansen mot den psykiska. 
Är det inte alldeles för varmt ute så följer 
en del hundar också med ut när jag är 
ute och rider med min häst.  

Varför i styrelsen: Min förhoppning, 
när jag blev invald i styrelsen, är att 
jag tillsammans med en massa erfarna 
och nya människor ska kunna arbeta 
tillsammans mot ett gemensamt mål 
och intresse, vår underbara ras alaskan 
malamute. Tillsammans kan vi alla 
påverka och arbeta gemensamt men 
man får inte heller glömma bort att det 
kommer finnas individuella tolkningar 
och dessa får inte glömmas bort. Därför 
väljer jag att arbeta inom klubben med 
en förhoppning att alla medlemmar 
kommer få göra sin röst hörd på ett eller 
annat sätt 

Önskemål inom klubben: Att nybörjare 
som erfaren får samma bemötande och 
alla kan känna sig välkomna inom 
klubben. Där vi accepterar varandras 
olikheter såsom likheter för i grund och 
botten utgår vi alla från samma punkt, 
vår underbara ras alaskan malamute. 
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Presentation av den nya styrelsen

Namn: Kirsten Poulsen

Ort: Mullnäset, Strömsund, Jämtland

E-mail: alaskanmalamute@mihakias.
com

Sysselsättning: Lärare på högstadiet i 
biologi, matematik och bild.

Fritidsintresse ut över hundarna: Foto, 
jakt och fiske och i övrigt att vistas i 
naturen.

Antal hundar: 8 st, 6 av egen uppföd-
ning + två importer från USA & Slo-
venien.

Hundbakgrund: Min familj har alltid 
haft hund, själv hade jag först schäfer 
och berner sennenhund men fick min 
första alaskan malamute i 1996. Bör-
jade föda upp am i 1999 med kennel-
namnet Mihakias. Har till dags dato 
tagit fram 7 kullar.

Det bästa med malamuten: Den är så 
social och en god vän att ha med ut i 
naturen. Och det kan man ju göra på 
så många olika sätt beroende på anta-
let hundar man har tillgång till.

Favoritaktiviteter med hund: Turåkning 
med båda släde och pulka, men även 
att jaga och gå spår tillsammans med 
sin hund är en upplevelse, tycker jag.

Varför i styrelsen: Jag vill ha inflytande 
på rasens utveckling och vara med till 
att själv att utveckla min klubb. Jag flyt-
tade ju till Sverige i 2005 tillsammans 
med min man Alex Poulsen. Det tog ett 
par år att ”bo in sig” och bli van vid 
det nya jobbet och de nya omgivningar. 
Tyvärr förlorade vi två hundar inom de 

första åren i Sverige, så jag hade inte 
mycket energi över till klubbarbete. 
När jag väl tyckte det började gå fram-
åt, dog min mamma för tre år sedan 
och min pappa här i vintras. Men nu 
har jag alltså sagt ”A” och känner att 
då måsta jag också säga ”B”. Vill man 
ha inflytande, må man vara beredd att 
göra en aktiv insatts själv.

Önskemål inom klubben: Att alla ska 
känna sig delaktiga och att klubben är 
till för dem oavsett antalet hundar och 
år med rasen. På det sättet hoppas jag, 
att fler vågar bege sig in i klubbarbetet.

Inbjudan och kallelse till årsmöte 2013

SPHK:s rasklubb för alaskan malamute kallar till årsmöte lördagen 9 februari 
2013 på Fjällhornet (Postvallen), Ljungdalen kl 16.00. 

Dagordning kommer i nästa nummer av Polarhunden.
Motioner samt nomineringar till Årets välgärning, Årets Malamute och Årets 

Rookie ska vara styrelsen tillhanda på styrelsen@malamuteklubben.dinstudio.se 
senast den 5/1-2013. 

Alla medlemmar är varmt välkomna!
//Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

Godkända meriteringar för alaskan malamute i kommande säsong 2012-2013

Datum Arrangör Evenemang
5-6/1 2013 AM & Vilmarkskoop. Snöträffen DP10, DP60
17-18/1 2013 GLD Nederhögen DP60
20/1 2013 GLD Nederhögen DP10
26-27/1 2013 SPHK Västra Lekvattnet DP10, DP60
4-10/2 2013 AM Malamute-veckan DP10
16-17/2 2013 AM+SH & Vilmarkskoop. Shamdraget DP10, DP60 RasMstsk.
23-24/2 2013 SPHK Gävle Dala Ryssjön Open DP10, DP60
4-8/3 2013 SPHK Västra Polardistans DP100+
21-23/3 2013 SPHK Nedre Norra Beavertrap trail DP100+

Övriga arrangemangen som är inbokade
Vecka 44   Rasspecialen, medlemsmöte och barmarksmesterskap i Vaggeryd

Välkommen till Rasspecialen i Vaggeryd!

Rasspecialen genomförs i år i Vaggeryd, under Allhelgonahelgen 2-4 november 
2012 med rasmästerskap på barmark, rasträff med föreläsning, medlemsmöte 
och avslutas med specialutställning. Det är ett bra tillfälle även för nybörjare att 
träffas, umgås och lära av varandra där alla samlas av liknande intresse. 

OBS! En viktig korrigering från förra numret av Polarhunden: det ÄR tillåtet att 
köra med hundar från 18 månaders ålder vid barmarkskörning. Komplett inbjudan 
finns i förra numret av Polarhunden nr 3/2012 och på www.malamuteklubben.se .

Vi hoppas att få se många malamuter och ägare under helgen, ny som gammal!

Välkommen/Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
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Välkommen till Malamuteveckan 2013 i Ljungdalen

I vecka 6, 3-10 februari är det återigen den årliga malamuteveckan, som är ett 
mycket bra tillfälle för nybörjare att delta. Den genomförs som förra året på 
Fjällhornet www.fjallhornet.se strax utanför Ljungdalen. Det är en stugby belägen 
utan biltrafik i en fantastisk fjällmiljö med kalfjället inpå knuten vid Dunsjöfjällets 
fot och Helagsmassivet i närområdet. 

Här kommer finnas möjlighet till fjällturer, utställning, tillfälle för meritering, att 
åka hundspann om man inte har ett eget, lära sig om utrustning och andra roliga 
och nyttiga saker. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller erfaren, har en 
eller flera hundar principen är att vi lär av varandra. En vecka att ägna åt sin/a 
hund/ar i underbar omgivning med trevliga människor som delar samma intressen. 
Det kommer ske någonting varje kväll i form av föreläsning, filmvisning eller 
bara diskussionskväll. Vi kommer använda den kompetens och erfarenhet som 
kommer finnas bland deltagarna, eventuellt någon inbjuden föreläsare, så kom 
gärna med förslag.

OBS! Pris kommer fastställas inom kort, och blir INTE högre än förra årets 2995 
kr/vuxen person för hela veckan. Då ingår plats i stuga, frukost/lunchpaket/
middag, tillgång till bastu och dusch, anläggningen, gemensamma aktiviteter och 
turer samt föreläsningar. Det finns några stugor där det är tillåtet att ha hundarna 
inne, så först till kvarn……. 

Mer information kommer inom kort finnas på hemsidan www.malamuteklubben.
se samt länkas till Facebook-sidan. Anmälan och frågor till styrelsen@
malamuteklubben.dinstudio.se Vänta inte med att anmäla dig då platserna är 
begränsade. 

En vecka att minnas, som man bara inte får missa! 

//Styrelsen för SPHK:s rasklubb för alaskan malamute

5-6 jan 2013 Snöträffen i Nornäs

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute med Vildmarkskooperativet i Nornäs
anordnar dragtävling med möjlighet för meritering

Banor:
2x30 km och 2x10 km med möjlighet att köra dragprov 10 och dp 60.

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

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

Boende:
Nornäs Bygdegård, madrass på golv Maria 0702-504491
Vandrarhem i Nornäs, bokas på telefon 0251-60035 Rigmor
Norrsjöns Gästgiveri (Sörsjön), bokas på telefon 0280-53002

Anmälan görs till Anders Hedström: boatbone@gmail.com
För mer info, kontakta Inge Eklund 073-8002212

Anmälningsavgift:
2x30 km 350:- /spann
10 km 150:- / spann/dag
Inbetalning på Alaskan Malamutes konto:PG 69 79 25-6
Uppge namn på förare samt klass på betalningen!

Anmälan och betalning senat 2012-12-20
Då även info om ev. extrema väderförhållande meddelas
Vid efteranmälas 50:- per ekipage.

Välkomna till Nornäs

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute
Vildmarkskooperativet i Nornäs
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Arbete för ökad demokrati

Den 28 juli hade demokratigruppen sitt första möte. Gruppen leds av Kirsten 
Poulsen där även Louis Liljedahl och Fredrik Öström ingår.

Demokratigruppen har som mål att alla klubbens medlemmar skall känna sig 
delaktiga i klubben och i praktiken kunna delta i beslutsprocessen. 

Gruppens syfte är att undersöka möjligheterna att förbättra det demokratiska 
förfaringssättet vid klubbens beslutsfattande, d.v.s. om man som medlem kan rösta 
vid årsmöte utan att fysiskt närvara vid mötet eller inte. Ni hittar mer information 
på hemsidan och Facebook.

I dagsläget inväntar vi bland annat svar från SKK gällande tillvägagångssätt för 
att möjliggöra deltagande via telefonkonferens på årsmöten.

Vi i Demokratigruppen önskar få in fler medlemmar som vill vara med och ar-
beta för gruppens uttalade mål om att alla i klubben ska känna sig delaktiga och 
praktiskt kunna delta i beslutsprocessen.

Därför bjuder vi in alla medlemmar i klubben att ta denna chans och arbeta 
med demokratifrågorna. Då demokrati bygger på kommunikation, ingår även 
frågor om hur kommunikationen i klubben kan förbättras, förändras m.m. Vi 
ser gärna att medlemmar som har praktisk erfarenhet av distansmöten eller har 
goda tekniska kunskaper om t. ex. programvara för distansmöten, ställer upp och 
erbjuder sin hjälp till gruppen.

Iluaq.svalkar.magen.under.över-
nattningsturen.på.Ekleden..

[Foto:.Frida.Björcman]

Aktuellt om siberian husky 2012!

På SPHK’s avelskonferens i Norrköping fick varje rasklubb tillfälle att i 5 minuter 
prata om det som är aktuellt för vår ras/det vi i rasklubben jobbar på i Sverige just 
nu. För er som inte var där vill jag nu delge er det här istället:

-	 Vår ras har blivit ”populär”. Antalet hundar som registrerats de senaste 10 år har 
ökat markant. 

-	 2001 reg. 400 st. nya hundar, 2011 – 590 st., 2010 hade vi en toppnotering på 
675 st. Just nu t.o.m. sista juli 2012 är 307 st. reg. Vår och sommar är valptider, 
men vi får vänta och se hur detta år slutar. 

-	 Att fler upptäcker och vill ha en siberian husky är förstås roligt, men samtidigt 
sätter det press på rasklubben att sprida och informera rätt budskap om vår ras. 
Vi har nu gjort en medveten satsning där vi vill möta detta behov som skapas när 
en ras ökar i antal. 

-	 En första insats är att skapa ett nätverk över hela Sverige (det är målet), vi har 
startat en s.k. ”Fadderverksamhet”. Tanken är att nya sh-ägare ska kunna kontakta 
erfarna personer och få hjälp med kunskap om rasen, drag o.s.v. Mer om detta 
finns på hemsidan.

-	 Vi måste börja jobba mer aktivt mot våra uppfödare och de i sin tur mot sina 
valpköpare. Detta genom t.ex. information via utskick, träffar, inspiration, ut-
bildning o.s.v. 

-	 RAS – Vi måste sprida vad RAS är och göra uppfödare och sh-ägare medvetna om 
detta så viktiga dokument. Kommer förhoppningsvis ut en ny omarbetad version 
under 2012/2013. Se vår hemsida.

-	 Väga och mäta – Ifjol startade vi detta på Rasspecialen i Idre. Vi väger och mäter 
hundarna och kommer inom några år att få ut statistik på hur ”måtten” på våra 
hundar är. I förlängningen kan vi använda detta t.ex. i RAS-arbetet, om vi skulle 
vilja kontakta rasens hemland för att se över rasstandarden o.s.v.

-	 Inavelstrenden har vänt! 2001 låg vi i genomsnitt på 4,4 %, 2011 – 2,8 % (över 
5 generationer). Detta är mycket positivt för rasen! Genetiker rekommenderar att 
vi håller oss under 2,5 %. 

-	 Hälsa – hd, ed och ögon. I dagsläget finns inga krav på hälsoundersökningar på vår 
ras. Efter diskussion med flera genetiker som kan detta så kommer vi inte heller att 
kräva något sådant inom överskådlig framtid. Genetikerna menar att vi inte ska 
börja ”leta fel” och att det är vanligt att nya uppfödare/rasanhängare ”gömmer” 
sig bakom hälsoundersökningar istället för att testa bruksegenskaperna. Självklart 
är detta upp till var och en OM man vill hälsoundersöka, men det är det vi jobbar 
efter just nu. Viss statistik finns idag att se på SKK Avelsdata. 

För rasklubben, Pernilla West, ordförande
Frågor: ordforande.sh@sphk.se
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klaffa och vi hoppas förstås att detta ska bli den naturliga och årliga mötesplatsen 
för alla som älskar vår ras! Vi vill att ”Rasspecialen ska vara så mycket mer än bara 
en utställning”, mer så tillvida att vi kan erbjuda något till alla. På hemsidan kan 
du läsa allt som rör detta (utställning, väga/mäta, barmarksträning, medlemsmöte, 
föreläsningar m.m.) Missade du i år, är du såklart välkommen att komma nästa år! 

Två andra heta frågor just nu är också säsongens meriteringstillfällen och vart och hur 
vi ska arrangera vårt rasmästerskap i drag – då det i skrivande stund inte är helt klart 
med alla klubbar så hittar du nu också detta på hemsidan. Vi vill att aktuell info ska 
vara levande och riktig, därför anser vi att hemsidan är det bästa stället för detta. Se 
också SPHK och Draghundsports online tävlingskalendrar.

I nästa nummer kommer inbjudan till årsmötet – känner du att du redan nu vill jobba 
inom klubben, har tankar och idéer – tveka inte att ta kontakt med någon av oss inom 
styrelsen!

Till sist vill jag upplysa alla SPHK-medlemmar om att klubben numer säljer ullkläder 
från Ullmax. Vi håller även på att ”fylla på” i vår klubbshop, bl.a. finns nu tyg och 
klistermärken med vår fina logga att beställa därifrån eller att köpa vid våra olika 
evenemang. All information om detta finner du på vår hemsida. 
Ha nu en riktigt härlig höstträning med era dragvilliga kompisar!

/Pernilla, ordförande

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 

Härlig höstträning!
Äntligen är en ny dragsäsong igång igen! Drag är 
ju det som vår ras är avlad för och är det ligger oss 
i styrelsen alldra närmast hjärtat, så det känns lite 
extra bra nu när hösten är här och man än en gång får 
ge sig ut på grusiga och leriga skogsbilvägar och träna 
hundarna… Inom siberian huskyklubbens styrelse 
är vi laddade till tusen och hoppas på ett mycket 
gott samarbete med andra klubbar som arrangerar 
dragtävlingar denna säsong! 

Men först en tillbakablick – Tyvärr fick vi i juli/
augusti ta beslutet att ställa in siberian huskydagarna 
då intresset var svalt jämfört med tidigare år. Men 
mycket positivt var att arrangörsgruppen träffas i 
Mjölby ändå och spinner vidare på nya fräscha idéer 
inför kommande år. Vi får se vart det landar, följ 
detta på hemsidan eller på sh dagarnas egen hemsida. 
I början av augusti deltog nästan hela styrelsen i 
SPHK’s avelskonferans i Norrköping. Alltid så roligt 
och lärorikt att mötas och lära av andra. Det fanns 
tillfälle att knyta nya kontakter både med Norge, 
England, Grönland, Danmark och USA och det tror 
jag de flesta gjorde. Stort tack till er inom SPHK 
som gjorde detta möjligt! Hoppas på en regelbunden 
fortsättning på temat avelskonferans.

Styrelsen har haft möten där vi diskuterat aktuella 
frågor, protokollen finns alltid publicerade på 
hemsidan. 

Just nu i skrivande stund är vi helt fokuserade på att 
arrangera Rasspecialen i Idre! Det är mycket som ska 

Ordförande 
Pernilla West, 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

Gunnhild.av.Vargevass.på.promenad.i.vårskogen..
[Foto:.Marlene.Karlsson]
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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!

Arbetet med att uppdatera RAS för samojed pågår för 
fullt. Camilla Nyström, Christina Bjerstedt-Olsson 
och Nathalie Jakoby gör ett jättearbete och RAS för 
samojed som kommer att vara fylligare än tidigare 
och fullt med intressant information. När ni får ut-
kastet till nya RAS läs och kommentera gärna. Men 
bäst är om ni kan komma till uppfödarmedlemsmötet 
20 oktober, se separat inbjudan i detta nummer.

Just nu, i skrivande stund, ser jag fram mot 6-9 
september och SPHK Samojeds vandring i Jämt-
landsfjällen, arrangör är samojeds Maltegrupp. Vi 
är i dagsläget 11 st anmälda från både Sverige och 
Norge. Jag hoppas att någon skriver ett resereportage 
till nästa nummer.

Samojed planerade också för en aktivitetshelg i höst. 
Men den ställer vi in eftersom flera av distrikten 
anordnar aktivitetshelger. Att vi ställer in är ju en 
”positiv biverkning” av att aktivitetshelger sker i 
distrikten! Det är kul att så mycket händer inom 
klubben.

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

.Samojeden.LYCKA.på.åkern.hemma.i.Kläppe,.Jämtland.
[Foto:.Marie.Eriksson]

Styrelsen planerar inför vinterns stora arrangemang i Furudal 7-13 februari 2013. Vi 
kommer att behöva din hjälp som funktionär under dagarna, men vi behöver även 
hjälp med förberedelser. Håll utkik på hemsidan, medlemsportalen och facebook, vi 
kommer att efterlysa hjälp på dessa platser.

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till SPHK och arrangörerna av avelskonferensen i 
augusti, kul att få träffa så många hundmänniskor och lyssna på bra föreläsningar.

Ha nu en skön höst och lycka till med dragträningen och alla andra roliga aktiviteter!

Jan-Olof

Uppfödar/medlemsmöte
 
Den 20/10 inbjuder rasklubben för samojed till möte för uppfödare och medlem-
mar för att diskutera och ta beslut runt det nya RAS-dokumentet.

Bl.a. kommer vi att gå igenom delmål för ED, HD, ögon, rekommenderade åld-
rar för avel och mycket mera.

RAS-dokumentet kommer att finnas på hemsidan ca. 2 veckor innan mötet. Det 
finns också möjligheter att komma med skriftliga synpunkter om man inte kan 
närvara på mötet.

Plats: Aspnäsvägen, föreningslokalen mitt emot nr 16/18, 177 37 Järfälla
Rasklubben bjuder på fika.

Föranmälan krävs och sista anmälningsdatum är 15 oktober.

Anmälan görs till Nathalie Jakoby via mail: nathalie@nordicnatures.com
eller på telefon 070-388 91 80

Välkomna!
Styrelsen
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ALASKAN MALAMUTE VALPAR

Kull 1: 6 hanar & 3 tikar 
S57076/2008 SE UCH Night Trail A 
Circle Of Black Magic & S54092/2009 
Night Trail Spirit Of The Wolf.
TAMMIE: en lättsam tik med ett underbart 
temperament. Har GK PHP1, GK PHTD/
Polardistans 160, dragprov 60.
WOLF: en energisk unghund med 
ledarhunds potential. Har dragprov 60, 
dragprov 10, RM barmark 2010 & 2011, 
barmarks SM guld 2011. Båda hundar var 
med på Polardistans 300 spannet 2012.

Kull 2: 2 hanar och 5 tikar
S50797/2006 SE(polar)Ch Night Trail 
Xciting Emotions & S51706/2004 NO 
UCH, NO V 05-07, SE(polar)ch och SE 
UCH Noatak’s Bearclaw Courage Du 
Breeze. 
WIXEN: en energisk tik med stark vilja. 
Har GK PHP1, GK PHTA, GK PHTD, 
Polardistans 160: 2009 & 2010, RM 
barmark 2010 & 2011, barmarks SM 
guld 2011.
MOPSY: en trevlig hane med bra 
arbetsvilja. Har GK PHTC, GK PHP1, 
GK PHTA, GK PHTD samt ett flertal 
genomförda tävlingar: VM, Polardistans 
300 och Femundslöpet 400. 
Denna kull är en kombination av hundar 
från Sveriges ledande Alaskan Malamute 
draghundskenneler.
För mer information vänligen kontakta 
oss på 073-063 8099, alt. 0647-10460.

Kennel Night Trail, Karina Andreasen & 
Rasmus Helbo

Medlemsannonser

ALASKAN MALAMUTE GRÖNLANDSHUND
Planerad parning

Stuor-Irkes Sintramuit, är en medelstor 
grönlandshund, med ett utmärkt tempe-
rament. Hon utmanar aldrig till något 
bråk med andra hundar, Sintra är en 
mycket snäll tik. Lika snäll som hon är, 
så ger hon allt när hon är i selen och 
skall arbeta.

SE UCH NV 2011 Nordic Sled Dog´s 
Borealis, Bore är en medelstor grön-
landshund, med mycket bra tempera-
ment. Han är en utpräglad travare och 
går endast kortare sträckor i galopp. 
Bore erövrade under föregående säsong 
1:a pris i dragprov och dragprov 60.
För mer information om dessa bägge 
Grönlandshundar RING: 
Monica o Kenth Hjelm 0657 352 35
Lennart o Ulla Andersson 0171 579 69
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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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