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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 2013:
 Nummer 1:  Manusstopp 25 jan. Utkommer v. 10
 Nummer 2:  Manusstopp 22 mars Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 24 maj Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 23 aug. Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 8 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 polar-
hundar, 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, hun-
dägaren 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.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 Tel: 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 Tel: 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Inget tjat från mig. Jag är jätteglad över alla 
insända material och att de flesta kom in i 
tid. 

Julnumret är som vanligt mycket tjockare 
än vanligt och i år har vi många roliga och 
lärorika artiklar att läsa. Dessutom många 
fina kort från Er medlemmar.

Förändringar håller på och sker vad gäller 
Polarhunden. Redaktionskommittén består 
idag av, Matti Holmgren, Louis Liljedahl, 
Anna Kuru och mig själv, och vi har många 
nya och spännande idéer vad gäller tidnin-
gen. Återstår att se är ju vad vi lyckas få ig-
enom nästa år. 

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

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

Njut av vintern och 
GLÖM INTE KAMERAN

// Mia

Omslagsfoto: 
Samojeden CD under en fotosession. 

[Foto: Tobbe Nilsson, 
copyright/äganderätt: hundaktivitet.se ]



LEDAR
      SKALLET
SPHK’s verksamhet i såväl rasklubbar, distrikt som huvudföreningen regleras av våra 
gemensamma stadgar. I stadgarna har årsmötet fastställt våra övergripande mål, 
vilka verksamheter vi ska ha, hur arbetet i föreningen ska organiseras och hur med-
lemmarnas inflytande ska ske. Vårt viktigaste forum för demokratiskt inflytande är 
årsmötet.  Facebook och andra sociala medier är idag inte forum för demokratisk 
påverkan inom SPHK. Om du vill påverka verksamheten i din rasklubb, ditt dis-
trikt eller i huvudföreningen är det viktigt att du kommer och framför dina åsikter 
på årsmötet. Det är då verksamhetsplaner och budgetar ska beslutas, motioner och 
förslag ska behandlas och de som får förtroendet att leda verksamheten ska väljas. 
Om du vill och behöver veta mer om hur föreningsarbete går till i praktiken rekom-
menderar jag dig att gå in på föreningspaketet på SKK’s hemsida. Här finns ett stort 
antal bra vägledande dokument, bland annat om hur motioner bör skrivas och be-
handlas, hur styrelsen, revisorer och valberedningen ska arbeta, hur personuppgifter 
ska behandlas och hur protokoll bör skrivas.

Det är nu hög tid för våra valberedningar att intensifiera sitt arbete. De har ett av de 
allra viktigaste förtroendeuppdragen inom SPHK: att föreslå medlemmarna en väl 
fungerande styrelse för val på årsmötet. Valberedningen ska skapa sig en uppfattning 
om hur styrelsearbetet fungerar och vilka kompetenser som behövs. Den ska prata 
med medlemmar för att få åsikter och förslag. Framför gärna dina synpunkter och 
idéer genom att själv skicka ett mail eller ringa någon i valberedningen!

Vi ska ha en öppen debatt i föreningen om sakfrågor. Men vi ska inte kritisera de 
personer som ägnar tid och kraft åt ideellt arbete för SPHK. Det är viktigt att skilja 
på sak och person. Vårt etiska program ska styra hur vi beter oss mot varandra. Jag 
har tyvärr under hösten tvingats konstatera att ett begränsat antal av våra medlem-
mar och förtroendevalda inte följer vårt etiska program när de för fram kritik och 
synpunkter. Jag ber därför att du reflekterar över om du följer nedanstående punkter 
i vårt etiska program:

• Följa SKK’s etiska principer gällande webbplatser.

• Kritik som riktas mot någon inom SPHK ska var saklig och väl underbyggd. Kri-
tiken ska inte misskreditera någon persons arbete genom offentlig kritik.

• Att som förtroendevald inom SPHK förvalta ditt uppdrag i enlighet med vad god 
föreningsanda föreskriver.

• Behandla andra medlemmar i SPHK som du själv skulle vilja bli behandlad.

Avslutningsvis hoppas jag att du får en bra vintersäsong. Jag uppmanar dig att göra 
reklam för din ras utanför rasklubben genom att tävla på såväl öppna tävlingar som 
de som arrangeras av SPHK’s distrikt. 

God jul och ett gott nytt år!

Gunilla Mellgren
Ordförande SPHK

SPHK’s styrelsemöte i november 2012  

Styrelsen sammanträdde den 10 november i Borlänge. Här är några av de punkter 
som vi behandlade. Om du vill veta mer kan du läsa protokollet på SPHK’s hemsida.

• SKK föreslås dela ut Hamiltonplaketten till Heidiburgs kennel, som drivs av Lars 
och Kerstin Gustavsson.

• Karina Andreasson valdes till tävlingssekreterare.

• Styrelsen konstaterade att inget distrikt vill arrangera Polarhundsmästerskapet 
2013. Det kommer därför inte att bli något Polarhundsmästerskap denna säsong. 
Hur vi ska hantera mästerskapet i framtiden tas upp på nästa arbetshelg d.v.s. i 
augusti 2013.

• Årsmötet hade uppdragit till styrelsen att ompröva sitt beslut om fördelning av 
det bidrag som SPHK sökt och fått ur SKK’s landslagsfond. Efter en noggrann 
genomgång och överläggningar konstaterade styrelsen att det var olyckligt att 
beslutet om förutsättningarna för att ta det av bidraget gjorts efter VM. Styrelsen 
beslöt att stå fast vid sitt tidigare beslut att man ska tävla för SPHK, d.v.s.. ha 
licens i något av våra distrikt, för att få ta del av bidraget.

• Riktlinjer för ålder på förare vid meritering ska tas fram av styrelsen.

• En tidplan för arbetet med översyn av våra meriteringsregler för kommande lås-
ningsperiod ska tas fram.

• Styrelsen beslöt att komplettera vårt grafiska program med att tillåta tryck av vita 
logotyper på mörk bakgrund.

• SPHK’s digitala närvaro diskuterades. En ny plattform håller på att upphandlas 
och en leverantör beräknas vara klar vid årsskiftet. Hemsidan har kompletter-
ats med information om regler och rutiner för våra aktivitetsfonder. Länkar till 
externa regelverk som påverkar vår hundhållning och våra aktiviteter ska också 
läggas in.

Gunilla Mellgren
Orförande
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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

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.

GOD JUL & GOTT NYTT HUNDÅR önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Ida Markström/Arvidsjaur, Philip Bergau/Särna, Urban Söderholm/Luleå, Lasse 
Markkula/Haparanda, Leena Markkula/Luleå

Nedre Norra
Emil Eriksson/Röbäck, Zara Janine Sliwanski/Hoting, Oliver Sliwanski/Hoting, 
Lena Lundmark/Jörn

GävleDala
Lars Ähdel/Äppelbo, Helena Gustafsson/Vikarbyn, Lars Forslund/Sandviken, Anna 
Lindberg/Borlänge, Ellinor Eriksson/Orsa    

Mälardalen
Helen Wibom/Kungsängen, Nicklas Hartman Bergqvist/Stigtomta, Johan Arnqvist/
Uppsala, Matilda Häggström/Uppsala, Rickard Rickardsen/Västerås, Björn Henrics-
son/Järna, Simon Olofsson/Västerås, Sanna Ivarsson/Tullinge, Johan Högberg/Tull-
inge, Stef Krusengren/Skokloster  

Västra
Johan Persson/Aplared, Rosmarie Eklund/Hindås, Mathias Backlund/Falköping, 
Angelika Reker Backlund/Falköping, Madeleine Abrahamsson/Askim, Marcus Jo-
hansson/Hjo, Helena Blixt/Hjo, Johan Olsson/Alingsås, Inigo Diez Gracia/Borås, 
Per Andersson/Vänersborg, Magnus Sylvén/Ljung, Mikael Åsberg/Hökerum, Viktor 
Dahllöf/Göteborg, Oliver Knezovic/Skövde  

Södra
Rosa Håkansson/Landskrona, Sara Eriksson/Lund, Kim Stege/Helsingör, Kent La-
gergren/Lund, Christer Sundqvist/Forsheda, Sandra Miletak/Gislaved, Ulla Karls-
son/Norrköping, Anje Rutgers/Listerby, Linnea Eld/Söderköping

Utland
Christian Gregori/Danmark
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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

29-31/12 Dragprov 10, Lomsjöhed, SPHK Västra
30/12 Evensjödraget, dragträff där alla är välkomna, SPHK Nedre Norra

Aktivitetskalender 2013

1/1 Nyttårsrace, Helgbosjön, SPHK Gävle Dala
2-3/1 Dragprov 10, Lomsjöhed, SPHK Västra
5-6/1 Snöträff, Nornäs, SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute
12-13/1 Dragträff, Herrfallet Arboga, SPHK Mälardalen
13/1 Föreläsning Fjällutrustning del 2 och dragträff, Boden, 
 SPHK Övre Norra
13-20/1 Vinterträff i Nederhögen, SPHK’s rasklubb för Grönlandshund
19/1 Utställning, Nederhögen, SPHK’s rasklubb för Grönlandshund
19-20/1 Ungdomsträff i Strömsund, 9-16 år, SPHK Nedre Norra
23-27/1 SM sprint, släde/nordiskt, Falun, Södra Dalarnas DHK
24/1 Utställning, Snow Dog, Kiruna, SPHK Övre Norra
2-3/2 Västras Vinterrace, Lekvattnet, SPHK Västra
3-10/2 Malamuteveckan, Ljungdalen, SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute
9/2 Utställning, Ljungdalen, SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute
7-13/2 Vinterträff i Furudal, SPHK’s rasklubb för Samojed
8/2 Utställning, Furudal, SPHK’s rasklubb för Samojed
8-10/2 SM, släde, Gafsele, Gafsele SHK
16-17/2 SHAM-draget, Nornäs, SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute
22-24/2 Avslutning fjällkurs, Årrenjarka, SPHK Övre Norra
23-24/2 Ryssjön Open, Ryssjön, SPHK Gävle Dala, KM för SPHK Mälardalen
23-25/2 Amundsen race, Strömsund, Jämtlandsfjällens slädhundsklubb
2-3/3 KM i LIllholmsjö, SPHK Nedre Norra
4-8/3 Polardistans, Särna, SPHK Västra
21-23/3 Beavertrap trail, SPHK Nedre Norra
13/4 Sista dagen att motionera till SPHK’s årsmöte
20/4 Styrelsemöte SPHK centralstyrelse
27/4 Utställning, Vaggeryd, SPHK Södra
9/5 Utställning, Ånnaboda, SPHK Mälardalen
18/5 SPHK’s årsmöte
19/5 Utställning, Piteå, SPHK Övre Norra
16-18/8 Arbetshelg SPHK’s styrelse i Mälardalens distrikt
24/8 Utställning och aktivitetshelg i Sollefteå, SPHK Nedre Norra
31/8 Utställning, Tånga Hed, SPHK Västra
7-8/9 Utställning, Idre, SPHK’s rasklubb för Siberian Husky
22/9 Utställning, Visseltofta, SPHK’s rasklubb för Samojed
5/10 Utställning, Arboga, SPHK Mälardalen
20/10 Utställning, Bollnäs, SPHK Gävle Dala
2/11 Utställning, Falun, SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute

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

Dan Palmblad med sitt team. [Foto: Linda Almquist]
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Spara trycksvärta?

Noterar att det i för Po-
larhunden nr4 2012 i rap-
porten från arbetshelgen 
står: “Vi diskuterade in-
gående olika aspekter på 
Polarhunden i framtiden. 
Vi enades om att inga 
större förändringar be-
hövdes. Resultatlistor bör 
i framtiden innehålla hun-
dars namn och reg.nr. Det 
bedömdes som mer in-
tressant att dokumentera 
hundens prestation än 
vem som kört den “

Jag delar den åsikten till 
fullo och kan samtidigt 
inte förstå varför resul-
tatlistorna i nr. 3 2012 iså 
fall ser ut som de gör. 
Om citatet ska efterlevas 
alltså! Oavsett om reda-
ktören fått order om att 
radera alla tävlande ur 
listorna som inte har li-
cens i SPHK eller om det 
är tävlingsarrangörerna 
som fått den ordern eller 
kommit på idén själva 
så är det faktiskt en ren 
skandal. Att på mäster-
skap helt utesluta vissa 
tävlandens resultat är 
INTE acceptabelt! Att 
det dessutom råkade vara 
både medaljörer och des-
sutom en överlägsen vin-
nare som raderades, det 
gör det hela än värre. 
Jag tycker det är mycket 

bra med en resultatbörs 
och att dessa kommer i 
samma tidning, vintersä-
songens avslutningsnum-
mer. Många av oss sparar 
polarhunden och det är  
oerhört roligt att se 
“gamla” bilder, läsa ar-
tiklar från tävlingar och 
andra artiklar som stått 
i historiska Polarhundar. 
Minnas tillbaka, titta på 
resultat och vilka som var 
aktiva då. 

En resultatlista är dock 
HELT OINTRESSANT 
om den inte visar 
medaljörerna och vinn-
artiderna. Ointressant är 
däremot de som noteras 
som DNS. Ska det sparas 
på trycksvärta, så spara 
hellre där. Vad som skall 
vara med i resultatlistan (i 
tidningen) enligt mig är; 
klass, namn, ras, placer-
ing och ev sluttid på alla 
som deltagit i klassen. 

Polarhunden som pap-
perstidning skall vara ett 
tidsdokument. Därför är 
det glädjande att styrelsen 
delar min åsikt om att 
det är hundarnas presta-
tion som är viktigt och 
inte förarnas. Men då vill 
jag och fler med mig att 
detta efterlevs! Att i en 
resultatlista “välja ut” 
vilka som skall få synas 
är diskriminering. Det 
går inte att veta vilka som 
är medlemmar i SPHK 
eller inte! Även utländska 

ekipage kan vara medlem-
mar i SPHK men även de 
är bortplockade ur årets 
resultatbörs eftersom de 
inte har licens i SPHK. 
Att det dessutom kommit 
med resultat från A-klass 
(blandras) får väl räknas 
som olycksfall i diskrim-
ineringsarbetet?

Jag som resultatnörd läser 
originalresultatlistan på 
Internet, men där är den 
snart bortglömd och un-
danskuffad i det snabba 
informationsflödet. Polar-
hunden SKALL redovisa 
hela resultatlistan på sam-
tliga B- & C-klasser. Ni 
som varit med lika länge 
som jag minns kanske att 
det förr förekom att bara 
slädhundsklasserna för si-
berian husky redovisades 
i tidningen trots att det 
även tävlades i nordisk 
stil. Är vi på väg tillbaka 
till den tiden? Eller rättare 
sagt, har vi aldrig lämnat 
den…? 

Jag hoppas inte det. För 
klubbens skull. För idag 
är det fler än mig som 
undrar vart klubben och 
klubbandan är på väg. 
Jag kommer återkomma i 
det här ämnet som ligger 
mig varmt om hjärtat. 

Malin Sundin 

insändare

Ryssjö Slädhundklubb 

inbjuder till

FINNSKOGSLOPPET 2-3 mars 2013

Finnskogsloppet är en ny och lite annorlunda tävling, öppen för alla drag-
hundar. Alla ekipage kommer att åka samma distans, som går över myrmar-

ker och i skogsterräng. Alla tävlande bor kvar på tävlingsplatsen i gemensamt 
militärtält eller i eget tält. Tänk på att ta med sovsäck, liggunderlag och 

pannlampa.

Under Lördagskvällen kommer det att finnas en god och värmande soppa 
med tillbehör att köpa för 100 kr, att avnjutas inne i tältkåtan och fotogen-

lampan/eldens sken.
Enklare servering under tävlingsdagarna

Distansen är 3*21 km var av en, går under kvällen i mörker.

Tävlingens 1:a start klockan 9.00 på lördagen,   
2:a delens 1:a start klockan 18.00 på lördagkvällen   

3:e delens 1:a start klockan 11.00 på söndagen.

 Släde: 4-spann, 6-spann 8-spann: 600 kr
 Pulka: Pulka 1-spann, Pulka 1-4 spann 600 kr

Regler enligt IFSS samt Internationella tilläggsregler

Anmälan via SDSF’s tävlingskalender och betalning till:
 Ryssjö SHK Pg 644 54 22-6, senast 25/2 2013

Frågor och information Anna Skye 073-846 00 26 per.skye@telia.com 
Roland Stigestad 070-538 22 73 ryssjo.draghund@live.se 

Varmt Välkomna till RYSSJÖN
   

Polarhunden nr 3/2012 
med resultatlistor trycktes 
före arbetshelgen 2012. 
/ Reds anm
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Hur mår klubben?
Av Louis Liljedahl

”Svenska Kennelklubben 
och dess anslutna klubbar 
har en positiv inställning 
till att medlemmar ut-
trycker sina åsikter i de 
digitala medier som finns 
i dag. SKK’s medlemmar 
är organisationens främ-
sta ambassadörer och de 
har en central roll när 
det kommer till att sprida 
information och kunskap 
om Svenska Kennelklub-
ben och SKK-anslutna 
klubbar.” 

Så skriver vårt överhuvud, 
Svenska Kennelklubben, 
som ju SPHK är affilie-
rad till och lyder under. 
Man uppmuntrar således 
klubbarna att ha forum 
på Internet, vilket SPHK 
inte alls har hörsammat. 
Rasklubben för alaskan 
malamute, däremot, har 
ett diskussionforum på 
sin hemsida för vilket jag 
vill ge en ros till förra 
styrelsen för rasklubben. 
På samma gång vill jag 
utdela ris till samma sty-
relse som först öppnade 
en grupp på Facebook 
men sedan tog bort den. 
Ros till nuvarande sty-
relse som öppnade upp 
Facebookgruppen igen.

Det finns ett problem 
med nämnda rasklubbs 

forum. Det är väldigt få 
som använder sig av det. 
Av rasklubbens drygt 300 
medlemmar finns endast 
en knapp tredjedel regist-
rerade där. Av de totalt 
615 inlägg som gjorts, 
står endast 13 personer 
för 84 % av samtliga 
inlägg. Jag har inte med 
styrelsens informationst-
rådar här.

Det är ganska nedslående 
siffror för en klubb. Synd 
att inte fler medlemmar 
tar chansen att bli mer 
aktiva i klubben och 
därmed öka chansen att 
påverka verksamheten. 
Man ju kan fråga sig 
varför siffrorna är så 
dystra. Själv tror jag att 
det är flera orsaker till 
detta, och en kan vara att 
man som enskild medlem 
inte känner sig delaktig i 
rasklubben, än mindre i 
huvudklubben.

Då det gäller rasklubben 
för alaskan malamute så 
är statistiken för delta-
gande i praktiska aktiviter 
som anordnas av klubben 
lika neslående. Det är 
endast en handfull med-
lemmar som står för de 
flesta starter i tävlingar 
och meriteringar och över 
huvud taget då det gäller 
evenemangsdeltagande. 
Samma undran infinner 
sig här. Varför kan inte 

klubben få med sig fler i 
sina verksamheter? Hur 
ser verkligheten ut för 
övriga rasklubbar och 
huvudklubben i detta av-
seende?

Det måste väl ses som ett  
misslyckande för en klubb 
när endast några få pro-
cent av medlemmarna är  
med på aktivitererna som  
anordnas, eller hur? Hur  
skall vi kunna lösa prob-
lemet? Ett sätt kan ju vara 
att skriva i Polarhunden 
(faktiskt och sorglig nog 
enda kanalen i vilken man 
når samtliga medlemmar 
idag!) för att uppmärk-
samma det och på samma 
gång vädja till klubbkam-
raterna, att på något sätt 
göra sin röst hörd så att 
ändring kan komma till 
stånd. Risken är annars, 
som jag ser det, att klub-
ben/klubbarna kommer 
att tyna bort. Det gnisslas 
även inom andra ras-
klubbar, så kanske även 
huvudklubben kritiskt 
borde granska på vilket 
sätt man leder klubben. 
Ibland känns det som de 
styrande bestämmer saker 
som sedan medlemmarna 
skall följa istället för att 
först fråga vad medlem-
marna vill och först däref-
ter bestämma det.

Varför har inte SPHK ett 
forum öppet för medlem-

insändare

marna på sin hemsida? 
Varför har inte rasklub-
ben för siberian husky ett 
forum? Varför har inte 
rasklubben för samojed-
hund ett forum? Varför 
har inte rasklubben för 

grönlandshund ett forum? 
Varför har inte samtliga 
nämnda en respektiv of-
ficiell grupp på Facebook 
(som inte av styrelsens 
påbud begränsar yttran-
defriheten som i ett fall)? 

Man kan ju undra hur en 
klubb mår när den gör 
det besvärligt för med-
lemmarna att kommuni-
cera och göra sina röster 
hörda.  

insändare

Grönländsk SLÄDHUND, Kalaallit Snowdog Deamon, ägare Eva Johansson i Jukkasjärvi.
[Foto: Eva Johansson]
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Ungdomsträff

SPHK NN anordnar ungdomsträff för draghundsintresserade barn och ungdo-
mar, 9 – 16 år, i Strömsund 19 – 20 januari 2013.

Kostnad: Barn och ungdomar deltar á 500:-. Boende i 4 –bäddsstugor, alla målti-
der ingår.

Medföljande föräldrar (motsvarande) står själva för sina kostnader. Stuga 550:-/
natt. Bokas hos Strömsunds Turistbyrå 0670-16410.

Samling fredag 18 januari från kl 1700, Strömsunds Camping.

Träffen innehåller:
•	 Lite om hundbeteende

•	 Första hjälpen

•	 Första hjälpen hund

•	 Utrustning för släde och nordiskt

•	 Hundkörning, släde och lina

•	 Teknikåkning med släde och skidor efter skoter

•	 Många lekar, anpassade efter ålder

•	 Utfordring och skötsel av hundar

•	 Mycket annat

De som har egna hundar, ta med dem. Träffen tillhandahåller ”låne”-hundar
Avslutning sker söndag 20 januari kl 1500.

Anmälan senast 4 januari 2013 till Björn Ramström, bjorn.rama@telia.com
Frågor till Björn Ramström 070-3184720

Kan någon ställa upp som hjälpledare blir vi mycket glada och tacksamma.
PM och program sänds ut till deltagarna i god tid före ungdomsträffen.

Välkomna

Björn Ramström
Ungdomsansvarig SPHK NN

Idag har varit en underbart fin dag. Det har varit 
strax under nollan och solsken. Jag, Anders och 
Britt från SPHK Mälardalen har idag varit och 
utbildat en gymnasieskola här i Uppsala om drag-
hundssporten. Det var hundutbildningen på Reals 
naturbruksinriktning som just nu gick igenom ar-
betande hundar. Denna gång var det dags för drag-
hundarna. Vi gick igenom lite grunder om vad som 
behövs och vad som gäller inom sporten innan vi 
gick ut och provade att köra lite grann med hundar-
na. Några tappra själar vågade prova på att köra 
trehjuling tillsammans med två av våra hundar. 

Först ut var läraren Lollo, som blev helt frälst i det-
ta med draget. Vi hoppas hon kommer att fortsätta 
att prova på detta. Sen var det några av eleverna 
som vågade prova på med lite olika resultat. En av 
tjejerna hade en golden retriever som hon testade 
med kickbike med gott resultat efter att golden hade 
förstått att matte följde med när han sprang. Det 
kändes som en bra och trevlig dag tillsammans med 
dess 2:or från hundutbildningen. Läraren önskade 
att få återkomma nästa år med nästa kull av 2:or. 
Vi tackar för att vi fick komma och berätta om våra 
hundar och vår sport.

Ha en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 
med mycket drag tillsammans med era hundar.

//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

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

Dragtur under utbildningsdagen för Realskolan. 
[Foto: Anders Ryttinger] 
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http://www.vastra.sphk.se

Ordförande
Dan Palmblad, dan@palmblad.st

031-69 32 78, 076-141 46 76

Vice ordf.
Mats Jonsson, Törresröd 179

463 92 Lilla Edet, 0709-665 165

Kassör
Anna Palmblad, anna@palmblad.st

031-69 32 78, 070-795 26 88

Sekreterare
Niklas Olsson, niksh1985@hotmail.com

070-142 72 02, 070-203 43 00

Ledamot
Mikael Lann, mikael_lann@hotmail.com

070-268 99 01, 0511-575 80

Suppleant
Tina Olsson, Humoreskgatan 6 

422 42 Hisings Backa 070-221 19 19

Suppleant
Marita Johnsson

johnsson.marita@telia.com
0522-66 32 12, 070-215 49 62

Suppleant
Sara Nilsson

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar
Marita Åhl, 0504-105 44, 0730-41 86 11
Jose Perez, 0570-220 82, 0709-39 74 43

Webmaster
Tobias Eliasson 

Valberedningen
Jose Perez (sammankallande)   
Mattias Hammer (Suppleant) 

Tobias Eliasson (Suppleant)

Utställningsansvarig
Tina Olsson, 070-221 19 19 

Utställningskommittén  
Marie Bergmark, 070 -893 63 43 

Tävlingsansvarig  
Mats Eliasson, 070 -685 21 88

God vinter på er alla

Förberedelserna för Västras vinterrace i Lekvattnet 
är i full gång. Ni kan läsa mer om det i vår annons 
i detta nummer och på Västras hemsida som kom-
mer att uppdateras allteftersom. Vi kommer att ha 
meriteringar för alla fyra polara raserna för första 
gången. Hoppas ni tar chansen att besöka oss där. 
Antingen som tävlande eller om ni inte vill ge er ut 
så långt finns det även plats för er som funktionärer.

Under hösten har det varit en mycket uppskattad 
gröna kortet-utbildning i Göteborg, arrangerad av 
ett par medlemmar och ledd av Freddie Åkerlind. 
Tack för det.

Vår första utställning på vårt nya ställe, Tånga Hed 
i Vårgårda, var välbesökt och uppskattat av de som 
kom dit. Tack till alla funktionärer som gjorde detta 
möjligt.

Förberedelserna för Polardistans är även de i full 
gång, där det finns chans att uppleva ett fjälläventyr 
både som tävlande och inte minst som hårt käm-
pande funktionär. 

Ett par medlemmar kommer att bege sig ut på 
okänd mark i Hälsingland och erbjuda meritering-

Linda Almquist med fyrspann. [Foto: Caroline Andersson ]Emma myser med Smulan (Small Detail´s Silver Bells). 
[Foto: Jeanette Jatko]

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 Södringar!
 
Jag hoppas att ni kommit igång med träningen och 
att den går framåt. Här i Blekinge har vi mest gyttja 
och regn för närvarande, men det hindrar väl inte 
en härdad polarhundsägare? 
 
Det är nu tre veckor sedan vi genomförde Nybro 
Off-Snow. Vädret var alldeles perfekt, med någon 
minusgrad i skuggan och strålande solsken. Årets 
tävling var väsentligen mindre än förra årets SM, 
men inte för den delen mindre trevlig. Det blev en 
väldigt gemytlig stämning, och många nyfikna mo-
tionärer ställde upp i motionsklassen. Vår tävlings-
kommité lyckades plocka in nog med priser för att 
hålla ett mindre EM, vilket uppskattades av alla 

tävlande, även om de mest välpresterande deltagarna nog fick problem med att bära 
med sig alla påsar med foder, plastbyttor med koppel, kosttillskott och selar. Styrelsen 
tackar tävlingskommitén, sponsorer och funktionärer för en ypperligt utförd tävling!

Ni missar väl inte att vi finns på Facebook? Sök på ”SPHK Södra”, så hittar ni oss. 
Det har blivit ganska mycket aktivitet där, och många småträffar mellan medlem-
mar annonseras där. Den här typen av aktiviteter är ett av fundamenten till en väl 
fungerande förening. Det är viktigt att medlemmar träffas, umgås, snackar och kör 
hund? Det är väl ändå därför vi har hund?

Hoppas er fortsatta säsong blir fylld med snö och kyla, och kör försiktigt

/David
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Fredrik Petri med sitt fyrspann  Mats Johnsson på kickbike

Eva Skullmans valp Mats Johnsson 

Jeanette Engström med spann

stillfälle för alaskan malamute, grönlandshund och samojed med dragprov 10 om-
kring nyåret.

Hoppas detta räcker för att hålla hundarna och er själva i trim under den mörka 
årstiden. Om inte erbjuder rasklubbarna och övriga distrikt aktiviteter som säkert 
passar.

Polarforskare Palmblad med styrelse och aktivitetsansvariga i hasorna.

Meriteringstillfälle för B-hundar Dragprov 10 (10 km) 
i Lomsjöhed, Hälsingland årsskiftet 2012/2013

SPHK Västra erbjuder möjlighet till meritering för D10 i Lomsjöhed, Hälsing-
land, den 29, 30 och 31 dec 2012 samt den 2 och 3 januari 2013.

För Samojed, Grönlandshund och Alaskan Malamute.

För anmälan kontakta Linda Almquist
snotrollens@telia.com 013-58373 eller 0730-285944

Dan Palmblad (ordförande i Västra SPHK)

Bilder från Tångaheds uställning och skojrace
Fotograf: Caroline Andersson

Mats Johnssons valpar Lenita Remneman
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Boendealtenativ 1 :
Nya skogsgården Vandrarhem och Camping Lekvattnet
Tel: 0560-52005 www.skogsgarden.se

Boendealtenativ2:
Torsby Vandrarhem
Tel: 0560-13330 www.torsbyvandrarhem.se

Boendealtemativ3:
Hemgården lekvattnet (nära tävlingsstadion).
100kr/natt (hårt underlag) anmälan görs samtidigt som tävlingsanmälan på mejl.

Sista anmälnings-och betalningsdag  söndagen den 13 januari 2013. Efteranmä-
lan tas emot till och med den 27 januari 2013 mot 50:-/spann i höjd  startavgift 
OBS! Ej inbetald anmälningsavgift vid anmälningstidens utgång medför att an-
mälan stryks! 

Anmälan görs på mejl till: vastras.vinterrace@yahoo.com

Betalning sker till SPHK Västras bankgironummer  5413-5595 

Tävlingsstadion är belägen på ett berg, kan vara bra att tänka på vid val av däck 
(Snökedjor).

För mer info se http://www.vastra.sphk.se/

Vid frågor ring tävlingsansvarig  Mats Eliasson 0706-852188 eller  vastras.vin-
terrace@yahoo.com

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
SPHK VÄSTRA

Västras Vinter Race  
 

2-3 februari  2013 i  
Lekvattnet, Värmlamd 
 
Ett unikt tillfälle att köra hund där A,B och C-hundar är välkomna .  Det kommer även att vara  
meriteringstillfälle för de fyra polara raserna, se respektive rasklubbs hemsida. 
 
Sträckor: 5km, 10km, 15km, 30km, 40km 
 
Sträcka,   Stil   Rastyper   Antal   Pris 
meritering     hundar   hundar     
Tävling /  Dragprov Linkörning A,B,C   1-2 hundar 460:- 
10 km x 2 dgr Pulkastil       1-2 hundar   
    Slädhundstil     4 hundar     
Tävling /  Dragprov Pulkastil   A,B   1-2 hundar 480:- 
30 km x 2 dgr Slädhundstil     4-8 hundar   
Tävling /  Dragprov Slädhundstil   B,C  6 hundar   460:- 
15km x 2 dgr         6-8 hundar   
Dragprov 10 km Slädhundstil B  1 hund  250:- 
    Pulkastil             
Tävling / Dragprov Slädhundstil   A,B,C  8-12 

hundar 
  500:- 

40km x  2 dgr             
Motions klass/  Pulkastil  A,B,C  1-2 hundar  360:- 
Juniorer 10kmx2dgr Slädhundsstil    4 hundar    
    Linkörning     1-2 hundar   
Motions klass/ Pulkastil  A,B,C  1-2 hundar  300:- 
Juniorer 5km x 2dgr Slädhundstil    4 hundar    
    Linkörning     1-2 hundar   

 
Dragprov 10km:  1spann (AM,SAM,GRL) släde,pulkastil 
Dragprov 20+: 4spann,6 spann,6-8 spann (SAM/SH) släde,pulkastil  
Dragprov 60+: 1 till 6 hundar (AM) släde,pulkastil 
 
Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt grönt kort. Uppge Fid-nummer vid  anmälan för 
att underlätta kontroll av förarlicens. Giltlig förarlicens krav för att få starta. Gäller ej motionsklass. 
Spannlista skall vara korrekt ifylld och inlämmnad före start. Prisutdelning sker på söndag efter 
tävlingens slut. Start och mål i Lekvattnets skidstadion. 
 
Gemensam middag  kommer att serveras  på lördag kväll i Hemgården nedanför tävlingsstadion till 
ett pris av 75 kr/person, anmälan görs samtidigt som tävlinganmälan på mejl. 
 
Boendealtenativ 1 : 
Nya skogsgården Vandrarhem och Camping Lekvattnet 

Västras Vinter Race 
2-3 februari  2013 
i Lekvattnet, Värmland

Ett unikt tillfälle att köra hund där A-,  B-  och C-hundar är välkomna.  Det 
kommer även att vara meriteringstillfälle för de fyra polara raserna, se respek-
tive rasklubbs hemsida. 

Sträckor: 5km, 10km, 15km, 30km, 40km

Dragprov 10km:  1spann (AM,SAM,GRL) släde,pulkastil
Dragprov 20+: 4spann, 6 spann, 6-8 spann (SAM/SH) släde, pulkastil 
Dragprov 60+: 1 till 6 hundar (AM) släde,pulkastil

Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt grönt kort. Uppge Fid-num-
mer vid  anmälan för att underlätta kontroll av förarlicens. Giltlig förarlicens 
krav för att få starta. Gäller ej motionsklass. Spannlista skall vara korrekt ifylld 
och inlämmnad före start. Prisutdelning sker på söndag efter tävlingens slut. 
Start och mål i Lekvattnets skidstadion.

Gemensam middag  kommer att serveras  på lördag kväll i Hemgården nedanför 
tävlingsstadion till ett pris av 75 kr/person, anmälan görs samtidigt som tävling-
anmälan på mejl.

            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

Resultat 2012   2120   Resultat 2012



känslan bara hundarna och jag var enorm även att sova mitt på fjället med hundarna 
och vi klarade natten fast det stormade och vinden tjöt. Packningen får nog bli lät-
tare, kan säga att jag hade utrustning för ett par veckor. Så nu väntar vi på rikligt med 
snö så träningen med släde kan köras med hundarna.

Mvh: Britt

SPHK’s Distrikt Mälardalen

Kallar alla medlemmar till Årsmöte

Söndag 3 februari 2013, kl 13.00
Plats: Värmdö Brukshundsklubb

Vägbeskrivning: Från Slussen är det Riksväg 222 mot Gustavsberg. Åk tills du 
kommer fram till en rondell som heter Mölnviksrondellen, där tar du vänster, 

åk rakt igenom nästa rondell och därefter tar du vänster i ännu en rondell. Kör 
förbi Lidl som ligger på höger sida och kör under viadukten. 

Första röda huset på vänster sida är Värmdö BK.
 

Sedvanliga årsmöteshandlingar 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. 

 
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall vara skriftliga och ha inkommit 
till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsmöte. Skickas till sekreterare 

Louise Bonta, Lillarmsjö 94, 916 93 Bjurholm

Kaffe/te och smörgås serveras.

Frågor? Kontakta ordförande Britt Forsgren, 070-649 5912, 08-550 93043 
brittforsgren@hotmail.com

Varmt välkommen! 

Hej

I skrivande stund är jag och Kariitta i full gång 
med planeringen inför träffen med elever som går 
på jordbruksgymnasiet i Uppsala. Eleverna går en 
linje som är inriktade på hund. Vi kommer hålla 
föreläsning och visa drag och utrustning för elever-
na med våra hundar, Det är på tiden att mälardalen 
får igång en ordentlig verksamhet för ungdomarna, 
då detta är viktigt för klubbens framtid. Vi kommer 
göra en uppföljning av vårat besök med eleverna, 
även bjuda in dom till distriktets aktiviteter.

KM för mälardalen går tillsammans med Gävle-
Dalas KM i Ryssjön se annons på annan plats i 
tidningen. Målet är att vi ska försöka ha vårat KM 
framöver i distriktet på hemma plan. Både bar-
mark och på snö.

Årsmötet blir den 3/2-2013 på Värmdö brukshund 
klubb se annons. Jag hoppas att så många som 
möjligt kommer för att ge sina åsikter och önske-
mål. Ge styrelsen uppdrag vad ni vill få ut av klub-
ben.Vad ni vill ha för aktiviteter m.m. Allt av in-
tresse är välkomet.Vi bjuder på fika och smörgåsar.

Vädret börjar äntligen bli kallare här i mellansverige och hundarna blir allt mer pig-
gare på att springa. Mina hundar har blivit tränade en hel del under tiden jag varit 
hemma med dom, så nu väntar vi på att köra tävlingarna.Planen är Polardistans 
2013 med samojederna denna gång ska jag försöka hamna på rätt spår, kom in på 
30 mil spåret förra gången istället för 16 mil spåret. Men det har bara givit mersmak 

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

Indian Tribe Husky´s Bidziil. [Foto: Jeanette Jatko]
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SPHK GD inbjuder till Nyttårs race

När?  1:a januari kl 11
Var? Helgbosjön, Helgbo, insjön

Om det finns is och snö på sjön. Tidsträningsträff. 
Vi pratar hund, kör hund, tittar på varandras hundar och grillar (inte hund) 

men hot dogs.

Frågor? Ring Lasse & Kerstin  0247-700 02

SPHK Gävle-Dala kallar till årsmöte 2013

Plats: Svartnäs folkets hus
Tid:  Söndag 14:e april, kl. 12.00

Sedvanlinga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder på kaffe och smörgåstårta.  

Motioner ska vara sekreteraren till handa senast 4 veckor innan årsmötet. 
Den underskrivna motionen skickas via post  alt scannas och mailas till; Ann 

Johansson, Växbov 114, 821 51 Bollnäs  eller inasmatte@hotmail.com

Välkomna!

Hej alla medlemmar!

Just nu lägger vi sista handen vid planeringen av 
Ryssjön Open tillsammans med Ryssjöns SHK. I 
annonsen har vi lagt till  lite fler boendeförslag av 
varierande standard och på olika avstånd från täv-
lingsplatsen i Ryssjön. Ryssjön Open är i år ett mer-
iteringstillfälle för alla fyra polarhundsraserna til-
lika KM för Gävle-Dala och Mälardalen. Det krävs 
minst 3 deltagande för KM-klass. Vi hoppas förstås 
att så många medlemmar som möjligt kan delta. I år 
finns det även en "prova på" och en motionsklass 
så det finns en möjlighet för alla som vill att vara 
med. 

Nyttårs-racet 2012 fick ställas in p.g.a. vädret. Nu 
hoppas vi på is och snö på Helgbosjön i Insjön så 

att nästa års tillfälle blir av. Välkomna till ett tidsträningstillfälle med trevlig samvaro 
under avspända former. Vi kör 2 x 4,5 km med en paus för korvgrillning. Alla som 
fullföljer får pris!

Slutligen vill jag uppmärksamma att kallelsen till gävledalas årsmöte finns med i detta 
nummer. Håll också koll på klubbens hemsida och facebooksida där vi annonserar 
månskensturer  och ev träningsträffar med kort varsel. Ha en härlig vinter och "mush 
on ! " 

Styrelsen Gävle-Dala

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 37 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

Uppvaktning av Årets medlem 2011/2012 i Gävle-Dala, 
Gösta Karlberg och Camilla Buvall

Snötrollens Nimbly Samira i Jämta-
landsfjällen, med SPHK’s rasklubb 
för Samojed september 2012. 
[Foto: Erica Eriksson]
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Middag lördag kväll Folkets hus: 80 kr vuxen/40 kr barn upp till 15 år bokas 
enligt beskrivning, meny läggs ut på Gävle Dalas hemsida ca 1 månad innan 
tävlingen. (BYO)

Boende:
Folkets hus Svartnäs på hårt underlag 50 kr/natt (8 km fr Ryssjön) 
072-21 31 327 
Poppens Rum & Frukost Linghed (15 km fr Ryssjön) poppens.nu 
070-6963022; 0246-22274
Trollnäs Hotell&vandrarhem 0246-514 34 (16 km fr Ryssjön) 
www.trollnäshotell.se 2 stugor
Björkans Pensionat, Enviken (27 km fr Ryssjön)   0246-231 06   
www.björkans.se
Jädraås herrgård (30 km fr Ryssjön) 0297-45165   
www.jadraasherrgard.se

Alla är hjärtligt välkomna

SPHK GD inbjuder till Ryssjön Open 
23-24 februari 2013

I samarbete med Ryssjöns SHK och KM för SPHK GD & SPHK Mälardalen

För  A-, B- och C-hundar körs tävlingen enligt IFSS regelverk + nationella till-
läggsreglerna. Undantag är de polarhundsraser som meriterar vid tävlingen. Då 
gäller vikter mm enligt SPHK’s gällande meriteringsregler.

Tävlingen är ett meriteringstillfälle för:
• Alaskan malamute, grönlandshund och samojed:  

Dragprov 10
• Siberian husky & samojed:  

Dragprov 20+    sprint och medeldistans SH, sprint SAM
• Alaskan malamute & grönlandshund:  

Dragprov 60

Anmälningsavgift: 650 kr   SPHK GD pg  93 24 27-8  
Utländska förare betalar på plats.
 
Anmälan: helst via SDSF’s nätanmälan,  eller till tävlingsledaren: Cecilia Lönn-
berg, anmälan är bindande, cecilia.lonnberg@gmail.com, tel: 072-213 13 27
Sista anmälningsdag: söndag 10:e februari, efteranmälan tom 18:e februari 750 kr

Hundar: A-, B- och C-hundar
Klasser:
Pay & Mush(Prova på) 2-4 hundar: 2 x  6 km  vuxna   325 kr
2-spann släde 2 x 6 km  ungdomar, juniorer   325 kr
4-spann släde: 2 x  11,5 km   DP20+ SH
6-spann  släde: 2 x 15 km    DP20+  SH
8-spann släde: 2 x 17 km     DP20+  SH
1-4 spann pulka: 2 x 15 km DP20+ SAM
4-6 spann släde: 2 x 15 km  DP20+  SAM
Dragprov 10  1 x 10 km  lördag och söndag
2 x 30 km  släde:  1-6  hundar   DP 60 AM+GRL
2 x 30 km pulka:1-4 hundar     DP  60 AM+GRL
LMD  2 x 42 km medeldistans  DP20+  SH
Motionsklass   325 kr   sprint  varierande distans

PM och startlista läggs ut på SDSF’s hemsida samt SPHK Gävle Dalas hemsida  
ca. 1 vecka innan tävlingen. 
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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

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

Brenda Golverdingen. [Foto: Josefin Andersson]

Hejsan!

Jag heter Brenda Golverdingen

Vart invald i styrelsen som ledamot (kassör) i år, 
har inga tidigare erfarenheter som styrelsemedlem, 
så det känns spännande men kul. Flyttade med min 
familj (man och 3 barn) från Holand till Sverige i 
2005. Vi öppnade en ny camping i Värmland och 
första vintern kom ett holländskt par med sina si-
berian husky’s på vår camping. De övernattade och 
frågade om vi ville prova på att köra hundspann, 
det gjorde vi och ngn månad senare skaffade vi vår 
första 3 sibbar...

Och sen vet alla som har fått polarsjuka hur det går till :) År 2008 flyttade vi till 
Lugnvik (Bräcke) i Jämtland, vi ville ha  mera snö och kunna köra direkt från gården. 
Vi har kört turister fram till vintern 2010, nu är det mest bara för nöjes skull och för 
att tävla.

I vintras tävlade jag för första gången och det var jättekul, så till vintern blir det nog 
lite fler tävlingar. I nuläget har vi 20 hundar, varav 12  alaskan huskys som min man 
Wilbert kör med och 7 siberian husky’s som går i mitt spann och sen har vi även en 
berner sennenhund som går lös på gården.

Ha det så bra och kanske vi ses i spåret någon gång ;)

Brenda

Arctic Power Runaway. [Foto: Jeanette Jatko & Micke Modigh, Sakajärvi]
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Tävlingsanmälan
Använd SPHK’s meriteringsblankett när du anmäler till tävling vilken också an-
vänds som chiplista. 
Den kan hämtas från NN:s hemsida eller på SPHK’s hemsida under dokument. 

Startavgiften betalas in på NN, bankgiro 860-0371, 
märk inbetalning ”KM 2013 – ”Inbetalare”. 

Sista anmälningsdag är den 20 februari 2013. Inga efteranmälningar.

Har Du övriga funderingar kan Du ta kontakt med:
Björn Ramström tel: + 46 070 318 47 20 eller 
Louise Bonta, tel: + 46 070 221 07 30

VÄLKOMNA!

Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

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

http://draghundcenter.se/webshop/

 

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10" lämnas i kassan.

10% i shopen 

SPHK NEDRE NORRA inbjuder till 
Klubbmästerskap 2 – 3 mars 2013

i LILLHOLMSJÖ 

Till 2013 beslutade Nedre Norra att återigen köra en tävling i Strömsund, men 
på grund av avverkning är det omöjligt att få till de distanser som behövs för 
meritering. Därför har styrelsen beslutat att flytta tävlingen till annan plats. 
Tyvärr ändras även datumet för tävlingen, men vi hoppas ändock att det är till-
räckligt med tid för er som planerat in tävlingen att ändra och vi önskar er varmt 
välkomna till Lillholmsjö. För mer detaljerad information, läs på Nedre Norras 
hemsida och nästa nummer av PH. 

 
Mästerskapsstatus

Mästerskapsstatus kräver minst 3 st deltagare inom klass och grupp. Om dam- 
och herrklass i resp grupp har färre startande än tre kommer klassen att bli 
gemensam d v s D/H. 
Om klassen fortfarande är för liten kommer grupperna att köra i samma klass, 
d v s D,H/B, C. Tävlingsregelverk är IFSS

Logi
Logi bokas hos Björn Ramström på telefon:+ 46 070 318 47 20 eller per e-post: 
bjorn.rama@telia.com. 
Kamratmiddag på lördag kväll på gästgiveriet. Anmäl dig till Louise Bonta, tel: 
070 221 07 30.

Slädhundstil

Lördag och söndag

Sprint 
3Y, 4J, 2-spann, 4S, 6S, 8S, alla 
klasser har gruppindelning B res-
pektive C

Medeldistans 
Begränsad LMD4 gr B, LMD 6gr B 
och C, UMD gr C (max 12 hun-
dar).

Startavgift: 700 kr/per spann

Nordisk stil

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

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

Startavgift: 375 kr/per start
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från ”låångt bortifrån” Jag lovar, man blir fotograferad i massor och man får väldigt 
många spännande frågor av icke polarhundsägande besökare.

Hoppas att ni alla får goda chanser att tillbringa träningstimmar med era hundar på 
snö och att ni är redo för träffar, tävlingar och turer när ljuset/solen återvänder någon 
gång där i Januari. 

Må så gott på er alla! /Helen Söderström, Sekreterare Övre Norra.

Jokkmokkträffen

Hej på er alla!

Nu är vintern och snön här om än snödjupet är nog 
så litet i Boden i skrivande stund, men snart…..

Vi i Övre Norra har under hösten, början på ok-
tober, haft en jättetrevlig träff utanför Jokkmokk 
som Matti och Stina var sammankallande till. I de 
obebodda skogarna kunde vi köra hundarna i ett 
hällande ösregn!!! men vad gör väl det när vi var 
ca. 20 personer och hundantalet slutade jag räkna 
när vi passerat 60 stycken och alla var entusiastiska 
inför aktiviteterna. Vi hade tillgång till en större 
”skogskoja” där snacket, mörkret och gasolljuset 
bara gav oss merkänsla för våra hundaktiviteter un-
der kvällen. Några sov i tält, några sov i kojan och 
några valde komforten i större bil, de flesta hade 
haft en god natts sömn, även hundarna.  Vi är alla 
nöjda med helgen och hoppas på en ny ”kojhelg” 
nästa höst. 

Nu har vi kommit in i november och nästa aktivitet 
som är planerad är den grundläggande fjällkursen 
som slutligen ska utmynna i en helg med boende i 
stuga i Årrenjarka i februari, kurstillfällen och fjäll-
helg som undertecknad ser fram emot. 

Jag vill också passa på att upplysa er om Kiru-
na snowdog. Ta vara på möjligheten att besöka 
Kiruna, ställa ut din hund/hundar och träffa både 
trivsamma hundfolk och inte minst nyfikna turister 

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

Jokkmokkträffen
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Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK hemsida www.
skk.se (gå in under Utställning och lite längre ner på sidan hittar ni blanketten 
Tävlingsanmälan i PDF-format.) Fyll i blanketten och spara ner den på din 
dator och skicka anmälan till ovrenorra@gmail.com. eller skriver ut den och 
skickar den till Eva Nätteldal Holmvägen 3, 943 35 Öjebyn. 
 
OBS! Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att 
skickas ut via mail!

OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med an-
mälan. OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.

Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är 
medlem i SPHK. Detta gäller alltså inte valpklasserna som är inofficiella.
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på registreringsbeviset 
samt medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb.

Anmälningsavgiften betalas in på Pg. 561887-1 
Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 2013-01-04 

Information: Eva Nätteldal eva.natteldal@gmail.com 070-6325396.

Sista anmälningsdatum och betalningsdag är den 4 januari 2013. 
 
Alla anmälningar är bindande! Anmälningar där inte betalning inkommit se-
nast 3 bankdagar efter 4 januari, blir ogiltiga!

För mer information om Kiruna och boende, 
besök www.lappland.se och www.kiruna.se.

Ett bra tips på bra boende är  
Gullriset Lägenhetshotell tel: 0980-10937,  

mail: fabgullriset@kiruna.nu 

Välkomna önskar SPHK övre norra

Välkommen till Sveriges nordligaste utställning för polarhundar

Kiruna Snowdog 2013 
Lördag 26:e januari

- se polarhundarna i deras rätta miljö! 
 

Officiell hundutställning för polarhundar av raserna 
alaskan malamute, grönlandshund, samojed, siberian husky.

Domare: Christina Bjerstedt-Olhsson 
 

 Plats: Utomhus i centrala Kiruna, Järnvägsparken

 Klasser & anmälningsavgift:

Valpklass 1 
(4-6mån)

180 kr

Valpklass 2 
(6-9mån)

180 kr

Juniorklass 
(9-18 mån)

280 kr

Unghundsklass 
(15-24mån)

280 kr

Öppenklass 
(15 mån -)

280 kr

Bruksklass 
(15 mån -)

280 kr

Championklass 
(15 mån -)

280 kr

Veteranklass 
(8 år -)

180 kr
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till hundarna. Bara vi skulle komma fram 
till Allesjaure någon gång. 

Vinden blev starkare och snön piskade 
allt hårdare mot oss. Jo, så var det fak-
tiskt när jag tänker efter. Ibland stod vi 
stilla för att se nästa kryss efter leden. 
Till slut kom vi fram till ett vindskydd 
och där beslutade vi oss för att stanna. 
Det såg tämligen dött ut i den lilla stu-
gan så vi blev mycket förvånade när vi 
öppnade dörren. I den lilla utkylda stu-
gan satt fem personer efter väggen och 
frös. Vi frågade om veden var slut efter-
som de inte hade gjort upp eld, men de 
var mycket laglydiga och sade att eld får 
man bara göra vid nödläge. Och oj, då 
förklarade vi att det var ett nödläge nu, 
vi skulle vara tvungna att övernatta i den 
lilla stugan, för mot vädrets makter står 
man sig slätt.

Med viss tvekan dukade vi upp vad som 
verkade vara en lyxmåltid för dessa 
skidåkare som värmde vatten till sin pul-
vermat. Vi erbjöd dem att dela vår mid-
dag, men de tackade nej, inte ens den 
tyska man som hade hjärtproblem ville 
ha något. Vi kom inte längre den kvällen 
men vi somnade tryggt i våra sovsäckar 
medan stormen hotade lyfta taket.

På morgonen var det återigen strålande 
sol. Skidåkarna fortsatte mot Allesjaure 
men av det fina vädret lät vi oss inte lu-
ras och jag och min vän återvände till 
Abisko. Det blev den första dagen på ett 
fruktansvärt oväder som varade en vecka 
till fjälls. En utländsk skidturist omkom i 
stormen fick vi höra på nyheterna efteråt.
Vi hade verkligen tur med vädret, det 
kan man säga, eftersom vi hade vett att 
vända. Oväder i fjällen är inte att leka 
med och till fjälls väger man lätt när det 
blåser. Ok, den gången var det inte så 
fint väder. Men nog har det väl mestadels 

varit strålande sol och kanonföre när jag 
varit iväg. Jo, så måste det ha varit.

I alla fall den gången vi startade från Nik-
kaluokta, jag och min vän, hon återigen 
på skidor efter mitt spann. Vi kom till 
Kebnekaise fjällstation första dagen och 
njöt av god middag och hundarna var så 
nöjda vill jag minnas. Föret var fint, det 
var det. Skare och lagom med snö. Det 
hade börjat tina lite, för det var sent på 
säsongen. Det är klart att bara fläckar 
här och där får man ju räkna med då. 
Upp till Kebne gick det ju hur fint som 
helst så dagen efter bestämde vi oss för 
att fortsätta norrut. Singi och Sälka blev 
vårt mål. Och huga så fort det gick. Ja, 
helt otroligt så fort det kan gå på blankis 
med en flock renar framför. Jag kände 
mig som en sladdande slalomåkare på 
släden där vi for fram bland stock och 
sten. Men det gick bra, det gjorde det. 
Och när vi väl kom på snö, ja, då kunde 
vi pusta ut och fortsätta som planerat. I 
lagom takt nu när hundarna fått rusa av 
sig lite.

Att genväg kan bli senväg har vi ju hört 
förut, men hur fel kan det bli när man 
bara följer en led? Jo, ganska fel. Till och 
med så fel att man kan vika av åt helt 
galet håll och vara på väg mot norska 
gränsen innan man kommer på att något 
inte stämmer. Så blev det, men vi vände 
och övernattade igen på ett helt annat 
ställe än vi planerat. Men det var soligt 
och fint, om jag nu inte minns helt fel. 

Dagen efter återvände vi mot Kebnekaise 
igen. Där det dagen innan varit blankis 
fanns nu enbart barmark. Att köra släde 
på barmark med en flock renar framför 
sig är ungefär lika roligt som att göra det 
på blankis. Inte alls roligt. Men det går 
för man har liksom inget annat val. Nu 
vet jag helt säkert, det var strålande sol. 

Slädturer i soffhörnet
- eller…vi hade i alla fall tur med vädret

 
[Anna Kuru] Jag älskar julen. Jo, det gör jag. Det är den tid på året man 
antingen kan drömma om alla härliga fjällturer man ska göra till våren 
eller ligga i hårdträning till dem. 

Helst både och. Men drömma måste 
man, minnas alla sagolika turer man 
gjort, hur fint väder man haft och hur 
fantastiskt duktiga ledarhundarna var 
just då. Eller… För visst var det väl så? 
 
Jag minns en tur för många år sedan. 
Åh, det var så otroligt härligt väder när 
vi med en stor packad släde stod start-
klara i Abisko, redo för en tur ner till 
Nikkaluokta. Vi hade ett sexspann väl-
tränade hundar, jag körde släden och 
min kompis skulle köra skidor i lina efter 

släden. Det gick fint, solen sken från en 
klarblå himmel (låter som en klyscha 
men det var faktiskt så) och hundarna 
jobbade på som aldrig förr.

Från Abiskojaure väntar en kärv upp-
försbacke innan man kommer upp på 
kalfjället. När man väl är där är utsik-
ten magnifik. Alltså i normala fall, men 
just den här dagen började vinden friska 
på, dessutom på ett oroväckande sätt. Vi 
hade släden full med diverse godsaker; 
torrkött, cider, godis i mängder, god mat 

Fint före på fjället. På väg ner från Allesjaur mot vattenbad i Vistas.
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Klövjetur och fotoexpedition 
21-23 september 2012-10-12

[Ann och Peter Tigerstrand] En månad innan turen träffades vi på Drag-
hundcenter och gick igenom vilken utrustning som behövdes, pratade om 
vad vi kunde laga för mat och annat pratiskt. Vi insåg att vi inte behövde 
köpa en massa dyr utrustning, utan att vi klarade oss på det vi hade om 
vi bara skaffade riktigt bra ryggsäckar åt oss och en bra klövja åt hunden.

Ja så var det äntligen dags att åka upp 
till Sonfjället för att gå klövjetur med vår 
hund Chivas, alaskan malamute. För-
väntansfulla och med fullpackade rygg-
säckar bar det av på fredagen mot fjället. 
Vi samlades 16.00 vid Nyvallen och sen 
började vandringen runt Sonfjället.

Det var jag, Peter, Chivas, Krister och 
hans hund Cora, som har gått den här tu-
ren flera gånger förut. Tur för oss att han 

hade både karta och GPs för vem hade 
tänkt på det? Men så är jag och Peter ny-
börjare också. Chivas verkade däremot 
inte som en nybörjare, han tog täten från 
början och behöll den positionen.

Vi bestämde att vi skulle försöka gå någ-
ra timmar innan det var dags att slå upp 
första lägret. Det tog inte så lång stund 
förrän man började märka att man var 
i fjällen… vilken natur! Det var lite kallt 

Chivas på sin första klövjetur

Det var till och med så strålande vackert 
väder att bäckarna hade gått upp. När vi 
skulle ta oss ner från Kebnekaise fjällsta-
tion visade det sig att våren kommit med 
en ohygglig fart. Två dagar tidigare hade 
vi haft jättefint före, nu fanns bara… 
vatten. Ledarhundarna brydde sig inte 
om det, men resten av spannhundarna 
hatade att bli blöta och gjorde sitt bästa 
för att dra släden åt andra håll än dit vi 
skulle. Som tur är har jag en snabbfotad 
vän som fick leka ledarhund springandes 
framför släden med skidorna i handen. 
Hon var mycket duktig på detta, fak-
tiskt. Vi kom fram till Nikkaluokta igen, 
med sura hundar. Men vädret var i alla 
fall… varmt.

Jo, men det där med blöta spår och 
bäckar som gått upp, det får man räkna 
med på vårens fjällturer. Vistasdalen är 
ett säkert ställe om man vill vada under 
senare delen av vintersäsongen. Man kan 
ha tur, men efter att vi suttit insnöade 
med två engelska gäster i två dygn i 
Allesjaure bestämde vi oss för att ta den 
kortaste vägen tillbaka. Det blev Vistas. 

Bra ledarhundar är A och O på fjällturen, här 
ledarhunden Iza.

Öppet vatten, hundarna fick hoppa och 
den gången var det jag som fick vada.

Det var aldrig någon fara för varken 
gästernas, hundarnas eller vår säkerhet. 
Men ibland funderar jag på om det inte 
var någon slags överlevnadsinstinkt som 
gjorde att den engelska turisten föll på 
knä och friade åt sin sambo direkt efter 
att vi tagit oss över det sista vattendraget. 
Jag vet inte, det kan ha varit så.

Att köra till fjälls med sina hundar är 
roligt. Hur mycket du än har tränat 
hemma blir det en helt annan sak att 
vara ute till fjälls. Vädret är opålitligt, 
det kan ändras snabbt, och spåren kan 
vara både mjuka, hårda eller helt obe-
fintliga. Under sådana här turer kan man 
verkligen se vad hundarna går för. Det 
blir liksom lite mer på riktigt, jo, och 
det står jag för. Det är du och hundarna 
som ska samarbeta för att komma fram 
och det är inte som att köra hemmavid.  
Så om du inte har börjat drömma, så gör 
det nu, dröm om alla härliga vårturer i 
strålande sol. Det kan bli så, kanske inte, 
i vilket fall helst kommer det att bli en 
tur du aldrig glömmer, det kan jag med 
säkerhet lova!

Ps. Chokladpraliner, det ska man äta 
mycket av på julen. Choklad är inte bra 

för hundar men nyttigt för oss (kvin-
nor). Har jag hört. Det kan ha varit 

tomten som sade det.
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Vi börjar bli varma i kläderna nu. Det 
bästa med hela dagen var att inta kvälls-
maten i solnedgång och att ha en nöjd 
hund som ligger i mossan och vilar. 

Sista dagen vaknar vi upp utvilade. Vi 
sov riktigt skönt, förutom att Chivas 
hade ätit något olämpligt under lörda-
gen. Detta kräktes han upp i tältet mitt i 
natten, mindre kul!
Morgonkaffet var inte lika trevligt denna 
dag pga. blötsnö!! Tur att vi inte sov en 
timme till, för under morgonkaffet vek 
sig hela tältet av snötyngden. Hm, det 
kanske inte var så smart att ha ett som-
martält… 

Men vi traskade vidare i regn och snö. 
Vi blev lite blöta, vilket inte gjorde så 
mycket då vi bara hade ett par kilometer 
kvar till bilen. Väl framme vid bilen så 
var det skönt att få på sig torra kläder 
och skor. Dags att säga hejdå till Sonfjäl-

Ann och Chivas i kvällssolen

let och Krister som var snäll och följde 
med fast han kanske borde varit hemma 
p.g.a. ett ömmande knä. 

Då kommer den största frågan av alla 
kommer vi att klövja igen??? Absolut!
Nu ska vi införskaffa ett bättre tält, karta 
och en GPs. Så vi hoppas på en ny tur, 
kanske redan till våren. Denna gång med 
fler intresserade som kan hänga med. Det 
är inte så besvärligt och krångligt, bara 
man vågar sig ut.

Tack Krister och Cora för att vi fick upp-
leva det här! Det har varit lärorikt.

Ann och Peter Tigerstrand och Chivas 
(Cahppes Adventure)/ Voxna

första kvällen. Men när tältet var uppe 
så åkte spritköket fram och vi tillagade 
nudlar med choritzo korv (som vi i nor-
mala fall inte äter). Efter några timmars 
vandring smakade det som en ren lyx-
middag. Mätta och belåtna var det dags 
för sängen. (Vad mysigt tänkte Chivas 
ligga mellan husse och matte och på sov-
säckar) efter lite stök och organisering så 
visste alla sin plats.

Lördag morgon vaknade vi ganska ti-
digt. Det kan ju bero på att vi gick och 
la oss väldigt tidigt. Mysigt med kaffe 
och macka och lätt snöväder. Chivas 
och Cora verkade stortrivas med väd-
ret. Lördagen skulle vi avverka minst 1 
mil. Det låter kanske inte mycket, men 
med packning på ryggen och fin utsikt så 
tar det ändå en stund. Särskilt eftersom 
man måsta passa på att fota lite också. 
Vi lyckades få ihop lite fina bilder från 
turen. 

Vandringen gick genom passet, där vi 
stannade vid ett vindskydd och en liten 
tjärn med kristallklart vatten. Här fick 
hundarna svalka tassarna lite och äta lite 
korv. Vi bestämde oss för att vänta med 
maten tills vi skulle komma till fjällsta-
tionen en bit bort. Än så länge hade vi 
bara sett två människor, men när vi kom 
till fjällstugan så märktes det att det var 
ett populärt ställe att vandra till. Här 
stötte vi på jättemånga som kom från 
andra hållet. Det kändes skönt att få en 
välbehövd rast och njuta av utsikten här 
innan vi skulle fortsätta vidare. Vi hade 
några kilometer kvar innan det var dags 
att slå läger för dagen.

Det var en kanondag. Det hade kunnat 
få vara lite mer sol, men vi ska inte kla-
ga för det var klart och vi såg ända till 
norska fjällen. Härligt vilken natur, per-
fekt tid att gå när det är så härliga färger.
Att slå läger andra gången var enklare. 

Peter, Christer, Chivas och Cora på kvällsvandring
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Färsk genetisk undersökning av arktiska hundar

[Louis Liljedahl] Det händer mycket nu inom genetikforskningen och 
hundvärlden får sin beskärda del av det goda. Det genetiska materialet i 
cellen, DNA, ger kunskap om släktskap individer emellan och som ägare 
av rashundar kan det kanske vara av intresse även för SPHK’s medlem-
mar att ta del av nyvunnen kunskap i ämnet. För vår del är en alldeles 
färsk preliminär rapport på väg att bli publicerad som handlar om just 
polarhundar. Jag ger här en sammanfattad översättning av rapporten.

Det har skrivits mycket om våra hundars 
härkomst och historia, men det mesta av 
det har byggts på hörsägen, myter, per-
sonliga gissningar och önsketänkande. 
Inte sällan uppstår en naturromantisk 
vurm för ens kära skyddslingar, vilket i 
sig inte behöver vara något negativt, men 
man måste kunna skilja på dikt och verk-
lighet. I denna artikel redovisas en helt 
ny undersökning som är en del i en serie 
pågående undersökningar om våra po-
larhundar och deras historia. 

Hunden har i alla tider följt med på män-
niskans migrationer över världen. Nu-
tida förflyttningar av hundar som stam-
mar från moderna raser har utraderat 
en del av de genetiska signaturerna från 
dessa tidigare migrationer. I den aktuella 
rapporten använde man sig av DNA från 
både gamla och nutida hundar från Alas-
ka, Kanada och Grönland för att etable-
ra deras eventuella genetiska kontinuitet 
i tid och rum.

Historisk bakgrund - För ca. 14 000 år 
sedan koloniserades Nordamerika av 
människan, som troligtvis hade hundar 
med sig på sin resa, men det finns inga 
säkra hundfynd från den tiden i det väs-
tra Arktisområdet. Det äldsta fyndet av 
hund från denna region är från ca. 2 
500 f.Kr. och gjordes i Grönland. Äldsta 
hundfyndet i Alaska är från ca. 1 300-

800 f.Kr. Äldsta beviset för att man an-
vände hundsläde gjordes i nordligaste 
Kanada och är ca. 1 000 år gammalt. 
Fynd som är från 500-1 200 e.Kr. miss-
tänker man ha påverkats av vikingarnas 
hundar.  

En kolonisering av hund i Nordamerika 
som är mycket säkert belagd är den som 
inträffade i slutet av 1400-talet. Den kom 
från Europa och har fortsatt ända in i vår 
tid. Denna flodvåg av europeiska hun-
dar har i stor utsträckning ersatt de ur-
sprungliga inhemska hundarna och deras 
genetiska signaturer. Det finns emellertid 
i det nordamerikanska och grönländska 
materialet nya gener som är närbesläk-
tade med gener som endast förekommer 
i östra Asien, vilket tyder på att vissa om-
råden av det arktiska Nordamerika och 
Grönland kan ha undkommit inbland-
ning av europeiska hundar. Mycket av 
den inhemska hundgenpoolen i västra 
nordamerikanska Arktis däremot, verkar 
emellertid ha ersatts under de senaste två 
århundradena, beroende på pälshandelns 
hundar med början på 1800-talets förra 
hälft, guldruschen från 1800-talets sista 
decennium samt slädhundstävlingarna 
som började på 1930-talet.   

Undersökningen - Man fick fram bra 
material från 23 arkeologiska lokaler 
(från ca.1250-1910) och modernt (1930-

1990) ytfunnet material av hundben 
och tänder. Vidare undersökte man 51 
stycken nulevande exemplar av kanaden-
sisk eskimåhund och eskimåhund från 
Grönland. Dessa två hundtyper visade 
sig vara så nära besläktade att de i denna 
undersökning benämns Inuit Sled Dog, 
inuithund, d.v.s. eskimåhund. Ytterligare 
material bestod av tidigare framtagna 
sekvenser av DNA från nulevande alas-
kan malamute. Man jämförde sedan de 
olika kategorierna av material för att tes-
ta om det föreligger utbytt genmaterial 
eller om det är kontinuitet i det över tid. 

Materialet delades upp i tidskategorierna 
”Före kontakt”, ”Efter kontakt” och 
”Moderna hundar”. Man menar före 
respektive efter kontakt med europeiska 
hundar, d.v.s. i princip före och efter 
1400-talets början. 
Man fann i sitt material bl.a. 6 intres-
santa gener. Några av dessa gener åter-
finns i a) material från moderna eski-
måhundar, b) några från hela världens 
hundar, c) några från hundar som endast 
finns i östra Asien (inkl. Australien och 
Nya Guniea) och d) några från  ”före-
kontakt”-hundar.  Förutom dessa gener 
har man också hittat några helt nya ge-
ner i materialet.

Det fanns exempelvis en 64% hög andel 
av en speciell gen hos nulevande eskimå-
hundar men hos alaskan malamute var 
denna andel endast 4%. Skillnaden i to-
tal gemensam genförekomst mellan nu-
levande alaskan malamute jämfört med 
”före-kontakt”-arktiska hundar och nu-
levande eskimåhundar, indikerar att det 
skett ett nästan totalt utbyte av gener i 
Alaskaområdet under modern tid.

Sammanfattning - Man undersökte gene-
tiskt material från arktiska hundar från 
Nordamerika och Grönland som delades 
in i grupperna ”Äldre än 1400-talet”, 
”Yngre än 1400-talet” samt ”Nulevande 
hundar”. Resultatet blev att alla hundar 
i detta Arktisområde har en del genetiskt 
material gemensamt, där nutida eskimå-
hundar från Kanada och Grönland visar 
en kontinuitet i släktskap med äldre hun-
dar, medan alaskan malamute har fått 
sitt ursprungliga genmaterial i princip 
nästan helt utbytt av europeiska hundar.

Källa
Brown, S. K., Darwent, C. M. och B.N. 
Sacks, 2012. Ancient DNA evidence for 
genetic continuity in arctic dogs. Journal 
of Archaeological Science. In Press.
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Kvarnlyckans Cedrus "Coda", ägarna är Eliza Tiirikainen och Leo Kirgios på Blåtassens kennel.  
[Foto: Camilla Nyström]

Höst tur. Turbo Och Dot-Com i led, Nono och Iza bakerst.
Ägare: Ann-sofie Nilsson

Mackinaw Reaching for the Sky.
[Foto: Louis Liljedahl]
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BH: Pratade med Taisto och han tycker 
inte att det är så stor skillnad. De fles-
ta långdistanshundarna har ju en po-
lar karaktär. Viktigt att inte köra för 
fort i början med ett polarhundsspann, 
utan anpassa farten efter hundarnas 
förutsättningar. Karsten Grönås har häv-
das sig bra med sitt siberian huskyspann 
under åren. Karsten betonar också att de 
som föder upp hundar har ett stort ans-
var att para på bra och meriterade föräl-
drar för att få fram bra draghundar.

Förra året kom ett fruktansvärt 
snöoväder som ställde till problem. Så-
dant går inte att förutse men går det att 
förebygga?
BH: Det har inte varit så dåligt väder på 
massor av år så statistiskt sett borde det 
inte bli samma oväder. Det vi lärde oss 
var att göra spårmärkningen bättre så att 
spåret syns vid dåligt sikt. 

Intresset för långdistanstävlingar är stort 
i Norge, varför är det så tror du?
BH: Svårt att säga, vi måste fråga nor-
rmännen. Man märker att det finns ett 
stort friluftsintresse i Norge. Många 
gillar att vara ute i naturen.  Sen hålls 
idrotten högt i Norge.  Man har sin 
Kungapokal och ett år blev Robert Sör-
li årets idrottsman. Slädhundssporten 
uppmärksammas på ett helt annat sätt i 
Norge än i Sverige. Från Finnmarkslöpet 
rapporteras varje dag på norsk TV un-
der bästa sändningstid. Vi har en del att 
jobba med.

Kan intresset vara på uppgång i Sverige?
BH: Ja det tror jag. Nisse Uppström och 
jag blev invalda i Svenska Draghund-
sportförbundet i början av 2000 talet 
och såg då att antalet svenska långdis-
tansförare som deltog på norska tävlin-
gar hade ökat. Kurvan fortsätter att peka 
uppåt. Av stor betydelse är att Amund-

sen Race kom till och vi fick köra SM 
på hemmaplan. Kiruna SHKs semina-
rium vartannat år och distansträffar i 
Ekorrsele har ökat intresset. Polarhund-
klubbens distanstävlingar har också stor 
betydelse. Generellt verkar det just nu 
vara ett stort intresse för att vara ute i 
naturenoch fler människor söker äventyr 
och utmaningar.

Till sist, vad vill du säga till alla polar-
hundsägare som vill prova på att köra en 
långdistanstävling?
BH: Välkommen till Tobacco Trail! Vi 
ska göra allt vi kan för att det ska bli en 
förstklassig slädhundstävling som dessu-
tom är SM i långdistans. Klasserna är 8 
spann och öppen klass med max 14 hun-
dar. Websida: www.tobaccotrail.se

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.

Tobacco Trail 
- en tävling i smugglarnas fotspår 

[Anna Kuru] Långt, långt borta ser jag dem komma. Det är sådär kallt 
som det bara kan vara mitt i vintern, långt ovan polcirkeln och när solen 
sedan länge gått ner. Jag ser det svaga skenet av en pannlampa, jag ser 
hundarnas vita andedräkter och jag hör det välbekanta ljudet av en släde 
närma sig. 

Så är de framme vid mig, glada hundar 
och en lika glad förare, som just trotsat 
både kyla och mörker. Tillsammans har 
de tagit sig fram till check-pointen och 
nu väntar förberedelser och vila innan de 
återigen lättar ankar efter Tobacco Trail.

Långdistanstävlingen Tobacco Trail har 
lånat sitt namn från Tobaksleden. Efter 
denna led, som går från Ryssland via Fin-
land och in i Sverige, smugglades bland 
annat tobak så sent som i början av 
1900-talet. I februari 2013 körs långdis-
tanstävlingen Tobacco Trail efter en del 
av samma led. 

Birgitta Holmgren är tävlingsledare och 
en av de personer som just nu arbetar för 
fullt med den kommande långdistanstäv-
lingen Tobacco Trail som går av stapeln 
8:e februari 2013. 

Både du och Taisto Tornéus har ju tidig-
are haft polarhundar. Berätta!
BH: Började mitt liv med draghundar  
med grönlandshundar. Min första ”grö-
nis” Baff körde jag nordiskt med och 
var aktiv i Kiruna BHK. Vi körde i 
samma klass som dobermann, schäfer 
och siberian husky och hävdade oss hyf-
sat bra. Har ett guld i tvåspann bruks-
hundar från SM i början av 80 talet. 
När jag satte upp med slädhundar 
blev det siberian husky och min dukti-
gaste hund köpte jag av Henrik Taube. 

Hade först en renrasig kull på henne, 
men sen blev intresset för sprintkörn-
ing allt större och hon blev parad med 
en alaskan husky. Under min aktiva tid 
hade jag mycket fågelhundskorsningar.  
Taisto började med samojeder och grön-
ländare. Så småningom gick han över till 
siberian husky. Idag består hans kennel 
av alaskan husky som är hans egen avel 
med inkorsningar från kennlar i Norge 
och Alaska

Förra årets start var utanför Ice Hotel i 
Jukkasjärvi. Blir det samma upplägg och 
bansträckning denna gång?
BH: Vi fortsätter samarbetet med Ice Ho-
tel och startar nere på Torneälven. Enda 
ändringen är att vi startar kl.11.00. I år 
har vi inga raketuppskjutningar att ta 
hänsyn till utan vi kan passera Esrange 
på dagen utan risk. I övrigt har vi förstått 
att upplägget var lyckat och vi kör på 
samma koncept.

Hur är intresset bland polarhundsägare 
till denna långdistanstävling?
BH: Tobacco Trail 2012 hade tre polar-
hundsspann. Inför nästa år är minst tre 
polarhundsspann anmälda.  Vi hoppas 
förstås på fler polarhundsspann. Just nu 
har vi 21 anmälningar totalt.

Finns det skillnader mellan polarhundar 
och blandrashundar på en sådan här lång 
distans?
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Ny forskning avlivar gamla myter

[Louis Liljedahl] I populärlitteraturen läser man att dagens eskimåhundar 
tillhör världens äldsta raser. Man påstår att de har anor mer än 10 000 
årtillbaka och att de utgjort förutsättningen för människans kolonisering 
av jordens besvärligaste miljö, Arktis. Inget av detta har stöd i forsk-
ningsresultat, utan istället är troligtvis de eskimåhundar som finns idag 
avkomlingar till de hundar som kom från Asien till Nordamerika och 
Grönland för ungefär 1 000 år sedan. Innan dess var det sällsynt med 
hund i dessa områden, och under långa tider fanns det över huvud taget 
inga hundar alls i någon eskimåkultur.  

Släd- eller lasthundar har ansetts som en 
viktig del av det traditionella livet i Ark-
tisområdet. Denna uppfattning grundar 
sig på våra kunskaper om livsstilen hos 
nutida eskimåer och deras föregångare, 
det s.k. Thule-folket, hos vilka bruket 
av slädhundar verkligen har varit ett 
viktigt transportsätt. I bjärt kontrast till 
detta står det arkeologiska materialet 
från tidigare eskimåfolk, som indikerar 
att hundar var sällsynta som bäst och i 

vissa områden helt frånvarande under 
avsevärda tidsperioder. Hundar spelade 
inte någon avgörande roll för de männis-
kor som levde i nya världens Arktis före 
Thule-eskimåerna. 

Huvuddelen av innehållet i denna artikel 
baseras på en en arkeologisk rapport av 
Darcy F. Morey och Kim Aaris-Sörensen 
från 2002.  

Det historiska perspektivet

Det är som sagt inte så konstigt att hundar 
anses spela en viktig roll i Arktis. Åtskil-
liga etnografiska undersökningar visar 
att hundar utgjort en viktig del i eskimå-
ers liv, bland annat som transportmedel. 
Det har dock varit en avsevärd skillnad 
i användandet av hund och antalet hun-
dar, både tidsmässigt och geografiskt. 
I Thule-området i Grönland (1 på kar-
tan) var exempelvis hundsläden det allra 
viktigaste transportmedlet och användes 
upp till tio månader om året. I detta om-
råde var det vanligt med sju hundar per 
spann medan det i de centrala delarna 
av Arktis endast var i Iglook-regionen 
(2 på kartan) och några andra delar av 
norra Kanada som man hade lika många 
hundar. I resten av området hade varje 
jägare endast en till tre hundar medan 
det bland Copper-eskimåer (3 på kartan)  
och Caribou-eskimåer  (4 på kartan) har 
varit helt okänt med slädhundar ända 
tills man fick gevär under den historiska 
pälsjägarperioden (1600/1700-talen). 

Vid Hudsonbukten (5 på kartan) och 
Cumberlandsundet (6 på kartan) i söd-
ra delen av Baffin Island (7 på kartan), 
hade under tidigt 1800-tal en jägare två 
till sex hundar i ett spann, men så många 
som 6-12 hundar i trakterna längs Davis 
Strait (8 på kartan). Hundar användes 
regelbundet vid jakt av olika eskimåfolk, 
och då man inte hade tillräckligt många 
för att bilda spann, eller på sommaren, 
användes hundarna som lastdjur. De var 
också effektiva som vakthundar mot 
björn och främlingar.

Medan hundar tydligen har varit an-
vändbara för många folk i norr, finns det 
en hake med dem - de kräver underhåll 
(läs mat). Detta enkla faktum, tillsam-
mans med varierande miljöfaktorer som 

dikterar vilka transportmetoder som är 
lämpliga, hur framgångsrik ens jaktme-
tod är m.m., resulterar i stor variation i 
antalet hundar som olika arktiska folk 
höll. Från fem moderna sibiriska es-
kimåkulturer där slädhundar utgjorde 
ett centralt inslag (1920- och 1930-talet), 
visar det sig att hundarna i genomsnitt 
använde 28 % av det totala matförrå-
det. Det är uppenbart att den mat som 
behövs för att hålla igång ett hundspann 
inte bara kräver en stor, utan också en 
kontinuerlig födoproduktion. Följaktli-
gen beror hållandet av ett hundspann på 
ett folks teknologiska, organisatoriska 
och födoinhämtande strategi och förmå-
ga. Hundar utgör en direkt medtävlare 
med människorna om mat, oavsett vad 
de används till. Så behöver exempelvis 
en enda vuxen eskimåhund ca. 400 kg 
kött och fett om året. Det blir ett drygt 
kilo mat per dag och det är i och för sig 
inte mycket för en hårt arbetande hund i 
kallt klimat. När det är goda tider så är 
detta inget större problem, men i Arktis 
kan man inte alltid lita på att det är gott 
om föda. Tvärt om! Svält var en av de 
vanligaste dödsorsakerna hos eskimåer. 
Därför är det bara att förvänta sig att det 
för människorna i norr var stor variation 
i antalet hundar, om de över huvud taget 
hade några. 

Från förhistoria till histora:Thule-folk

För ungefär 5 000 år sedan resulterade 
en köldperiod i att havsisen i Arktis-
området aldrig smälte på sommaren 
i Berings sund. För ca. 1 500 år sedan 
började det bli varmare och för ungefär 
1 000 år sedan blev Berings sund isfritt 
på sommaren. Dessa förhållanden hade 
en avgörande betydelse för människorna 
som levde i dessa trakter.

Områden nämnda i artikeln.
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Det eskimåfolk som vi kallar Thule-kul-
turen, anser man har levt av framför allt 
valjakt vid iskanten. I och med att havet 
på sommaren var öppet ända upp mot 
Grönland, kunde detta folk följa med 
den ändrade isranden. Under loppet av 
100-200 år spred sig således Thule-folket 
österut från Aleuterna (9 på kartan) ge-
nom det kanadensiska Arktis till Grön-
land. De olika eskimågrupper som eu-
ropeiska utforskare senare stötte på, var 
med all säkerhet ättlingar till dessa sena 
invandrare från öst. 

Framgången för Thule-kulturen, som var 
överlägsen tidigare kulturer, byggde på 
teknologisk och organisatorisk styrka, 
bl.a. avsevärd rörlighet baserad på ef-
fektiv transportförmåga. Thule-kulturen 
identifieras just av två nymodigheter, 
hundslädar och umiaks (en slags öppen 
båt). Hundslädar och umiaks saknas i 
lämningar efter eskimåer som fanns före 
Thule-eskimåerna. Östliga Thule-utgräv-

ningsplatser, åtminstone i alla utom allra 
längst i söder, ger alltid mängder med 
hundben, men också delar av slädar och 
andra föremål som har med slädhunds-
körning att göra, såsom exempelvis sel-
donsdetaljer och piskskaft. Ibland uppvi-
sar hundskeletten spår efter skador, som 
tyder på den omilda behandling som 
hörde till de stackars slädhundarnas liv. 

Före Thule:Ur-eskimåkulturer

Dorset-kulturen - De nästan alltid före-
kommande resterna av hundar, slädar 
och hithörande saker från Thule-kultu-
ren står i skarp kontrast till den i princip 
obefintliga förekomsten av hund i den 
tidigare Dorset-kulturen. Man kan tänka 
sig flera olika förklaringsmodeller till 
detta. Det finns arkeologiskt material där 
det är svårt att skilja mellan hund och 
varg, men det är normalt inget problem i 
Arktis, eftersom polara hundar generellt 

är mindre än den vargunderart som lever 
i norr. Dessutom är de skelettdetaljer som 
är typiska för hund uttalade i arktiska 
populationer. Det finns varken för lite el-
ler för dåligt arkeologiskt material ifrån 
de många Dorset-utgrävningsplatserna. 
Tvärt om räknas djurben som analyse-
rats från Dorset-kulturen över hela östra 
Arktis i tiotusental, men avsakanden av 
hundben fortsätter att vara regel.

Den bästa förklaringen idag är helt en-
kelt att Dorset-folket inte hade hundar, 
utom en enstaka hund i sällsynta fall. 
Hundar har sannolikt funnits på den Ös-
tarktiska scenen under de senaste 4000 
åren, för Dorset-folket hade utan tvivel 
kontakt med andra grupper och på så 
sätt tillgång till hundar, men nuvarande 
fakta indikerar att hundar inte spelade 
någon viktig roll i Dorset-folkets liv, ef-
tersom de normalt saknades. 

Tidigare ur-eskimåer - Den nästan totala 
frånvaron av hundar från Dorset-kul-
turen står även i kontrast mot tidigare 
eskimåfolk, om än inte så tydligt. Ett 
fynd av tre ryggkotor från Bank Island 

i Kanada (10 på kartan) från tidigare 
kulturer hade skador som är typiska för 
hundar som använts som lastdjur. Andra 
kanadensiska För-Dorsetlokaler har gett 
fynd som kan vara hund, exempelvis på 
Devon Island (11 på kartan). 

Mängd av och storlek på hunddjur i Ark-
tis. Analyser av skelettmaterial av hund-
djur i Arktis visar att varg är störst. Sen 
kommer nutida grönlandshundar, sen ur-
eskimåhundar och allra minst är Thule-
hundarna. Det är från de små/medelstora 
Thule-hundarna som dagens grönlands-
hundar och kanadensiska eskimåhundar 
sannolikt härstammar och som anses 
vara mest lika Thule-hundarna i storlek 
och utseende.

Mängden hundrester är jämförelsevis 
blygsam. På tre lokaler har man funnit 
79 stycken hundskelettben som tillhörde 
8 individer. Totalt antal benrester från 
däggdjur är 180 000. Rester från hund 
är inte bara ovanliga. De är också ojämnt 
fördelade över tid. På varje lokal finns 
det luckor på hundratals år då hundar 
saknades helt eller fanns i ytterst litet an-

De olika eskimåkulturernas utbredning i tid.

Den öppna båttypen umiak, som Thulefolket uppfann.
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tal. Slutsatsen blir att de folk som troli-
gen bodde där säsongvis bara tillfälligtvis 
hade med sig en eller några få hundar.
Ekonomisk användning. Hundresterna 
från dessa fyndplatser har inte hittats till-
sammans med delar av slädar eller andra 
saker som har samband med slädhund-
skörning. Bevaringstillståndet på några 
platser är så bra att otaliga träföremål, 
djurhudar, sentråd, verktyg av valbarder 
samt en mängd växt- och insektsdelar 
har blivit bevarade. Då drar forskarna 
slutsatsen att man inte använde sig av 
hunddragna slädar eller slädar över hvud 
taget. Man kan ju spekulera i att hundar 
istället har använts vid jakt och kanske 
också som lastdjur. Då det gäller det sist-
nämnda så har man funnit en ryggkota 
som uppvisar tecken på skada som är ty-
pisk för djur som tjänat som lastdjur. 

Det tydligaste tecken på ekonomiskt ut-
nyttjande av hund är skärmärken som 
orsakats av verktyg. Märkena är typiska 
för ben som köttet skurits rent från. Dä-

remot har man inte funnit märken som 
skulle tyda på att man pälsat av djuren. 
Att några av dessa hundar har ätits av 
människor behöver inte nödvändigtvis 
betyda att hund normalt stod på menyn. 
Men någon gång då man misslyckats att 
fånga vanligt byte, kan man ju av nöden 
ha slaktat och förtärt en hund.

Slutsats om ur-eskimåhundar

På grundlag av det arkeologiska ma-
terial som föreligger, anses eskimåfolk 
före Thule-kulturer endast sporadiskt 
ha hållet hundar och som mest i litet an-
tal. Mest sällsynt var hunden dock un-
der Dorset-tid (3 500 – 700 år sedan). 
Hundar blev aldrig något central inslag 
i det Arktiska livet förrän slädkörning 
blev viktig. Detta skedde när livsstilen 
baserades på att kunna maximera rörlig-
het mellan de olika årstiderna så att man 
kunde anpassa sig till olika byten över 
stora områden, vilket var typiskt för 

Thule-kulturen. Det var tack vare detta 
som Thule-eskimåerna var så överlägsen 
de tidigare kulturerna i Arktis.

Hundar kan tillfälligtvis ha kopplats för 
en släde innan Thule-kulturen, men or-
gansiationen och produktionsstrategin 
tillät normalt inte detta, då kostanderna 
att hålla hund troligtvis blev för höga. 
Slädhundskörningen utvecklades paral-
lellt med och var beroende av umiakbå-
tens nyttjande. 

Sammanfattning

För det traditionella eskimålivet som vi 
känner det från historisk tid, har hun-
den utan tvekan varit en helt oumbärlig 
ingrediens. Den kunde tjänstgöra som 
transportmedel, hjälpa till vid jakt, fung-
era som lastdjur, ge råmaterial till kläder 
och verktyg och slutligen, åtminstone 
i nödfall, utgöra föda för människor-
na. Förvisso flyttade Thule-folket från 
Alaska till Grönland på mindre än två 
sekel, men flera tusen år tidigare hade ur-
eskimåer gjort samma sak på endast en 
lite längre tid. Därför har man tidigare 
dragit den troligtvis felaktiga slutsatsen 
att dessa ur-eskimåer också måste ha haft 
hundslädar till hjälp. De arkeologiska 
fynden visar emellertid, att dessa tidiga 
folk koloniserade och levde i de mest av-
lägsna områdena av regionen med liten 
eller ingen hjälp alls av hundar. Med tan-
ke på vad som krävs för att hålla hund, 
så är det inte så konstigt om det var ont 
om hundar på ur-eskimåernas tid. 

Ett problem kan från början tyckas ha 
en enkel lösning, men när vetenskapen 
får ett svar på en fråga, brukar det au-
tomatiskt ge nya frågor. Ju fler svar som 
forskningen levrerar, desto fler frågor 
genererar den, och verkligheten tycks bli 

än mer komplicerad. Detta resonemang 
kan appliceras på ovan redovisade pro-
blem om eskimåhundarnas tidiga histo-
ria, som visar sig betydligt mer komplex 
än vad som tidigare antagits. Efterhand 
som forskningen framskrider och vi får 
fram mer fakta om verkligheten, avlivas 
myter och sagor, vilka istället ersätts med 
kunskaper. 
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Väststgrönländska hundar i Grönland. [Foto Katinka Mossin.]
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Ovan: Vintern är redan här. Ylajärvis BG Togo (siberian husky 1 år) på oktobervandring med He-
lagsglaciären inom synhåll. [Foto: Petter Hillborg]

Nedan: Snow Shadow´s First Born Star (Volki)  tillsammans med husse och domaren Eva Bryntse 
efter att han har klarat sitt tredje förstapris i öppen klass, viltspår och därmed erhållit kraven för 

Svenskt Viltspårshampionat (SE VCH). [Foto: Petter Hillborg]

Tintin. [Foto: Ann Johansson]
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Starta och stanna ett hundspann

[Matti Holmgren] Snöankaret pressas mot snön samtidigt som hela 
kroppsvikten hänger på bromsen. Hundarna drar som aldrig förr och 
du ser hur ni kommer närmare den äldre damen som är ute och rastar 
sin katt. ’Stanna för i he... men lyssnar ni inte förba...idio...saaataa...’ 
Skriker du argt med svikande röst. 

Känns det igen? Vad tänker folk som 
ser detta tror du? ’Shit vad starka hun-
darna är!’ eller är det mer i stil med ’Det 
där med hundspann borde förbjudas de 
kan ju köra över barn, katter och allt 
möjligt...det ser ju helt okontrollerat ut!’

Men det finns en lösning. Man ser helt 
enkelt till att man kan kommunicera med 
sitt hundspann. Att man får hundarna att 
förstå några enkla kommandon.

Börja med starten
Tänk dig att du är en slädhund. Du står 
och smårycker i linorna. Du vill iväg. Så 
släpper det och färden har plötsligt bör-
jat. Vilka slutsatser drar hundarna av 
det? Jag tror att de uppfattar situationen 
enligt följande:  Slutsats 1, Släden sitter 
fast och man måste rycka i linorna tills 
det lossnar och man kommer iväg. Slut-
sats 2, man drar så länge man klarar av 
att flytta släden framåt.

Det är alltid saker som måste fixas när man är på färd. Då är det behändigt om man kan dona och 
grejja utan att spannet sticker. 

När en släde skall vickas upp efter en krasch får man kommendera hundarna att stanna. Sedan vicka 
upp och därefter kan man ställa sig på bromsen och leta fram snöankaret som antagligen ligger under 

allt. 

Vad är då lösningen på detta? Jo man ser 
helt enkelt till att hundarna lyssnar på de 
kommandon som föraren ger till span-
net. Att hundspannskörningen blir en typ 
av teamwork mellan förare och hundar. 

När man startar ett hundspann skall man 
alltid och då menar jag alltid ge ett start-
kommando. En vissling, ett ’Jaajaaa...’ 
eller bara enkelt ’Då kör vi’. Startkom-
mandot ska inte vara något som kan 
förväxlas med annat. Spannet skall un-
der inga omständigheter startas utan att 
du kommenderat det att nu kör vi. Mitt 
starkommando är alltid glatt, högt ton-
läge och mycket positivt.

Om du konsekvent kommer att följa det-
ta rådet så innebär det att dina hundar 
på sikt kommer göra slutsatsen att det är 
paus tills du kommenderar dem framåt. 

Fortsätt med stanna kommando

Varje gång spannet skall stannas så ropar 
du ett bestämt, mycket bestämt ’Stanna’. 
Jag brukar lägga mig i ett dovt tonläge 
med en typ av morrning. Det skall up-
pfattas som dominant. Det skall klart 
och tydligt skilja sig från ditt startkom-
mando. Hundarna skall inte behöva gis-
sa vad du säger. 

Du ropar ’Staannaaa...’ samtidigt som du 
bromsar in farten med bestämdhet. 

Inlärandet av kommandon

Din första uppgift består i att lära hun-
darna kommandona. De skall veta vad 
som är vad och vad som förväntas av 
dem. Under inlärningsfasen kan man inte 
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Dåligt att bromsa och ankra. Kanske måste du lämna spannet och gå fram för att leta efter snö eller 
körbara passager.

ställa allt för stora krav. Här handlar det 
främst om total konsekvens och inget 
dravel. Denna del av inlärning funger-
ar bäst för mig med fyrhjulingen eller 
med små spann och släde där man har 
bra broms- och ankarfäste. Man måste 
kunna stanna ekipaget exakt där man vill 
rent mekaniskt.

Innötningsfasen

Denna fas kan du börja med ganska di-
rekt. Låt hundarna jobba ur sig den värsta 
ivern under några kilometer. Sedan ropar 
du ’stanna’ och bromsar kraftigt. Innan 
hundarna fattar att de faktiskt står stilla 
ropar du ’Jaa jaaa’ och kör igång igen. 
Kör 20 meter eller 50 meter och gör om. 
10-100 starta/stanna på varje träningstur 
hör till grunddressyren. Hjärntvätta dina 
hundar. Gör riktigt korta stopp. De skall 

från början bara hinna stanna så de verk-
ligen står stilla. Sedan starta igång igen.

Du kommer att märka att hundarna blir  
lite trötta i huvudena av detta. Du kommer  
också att märka mycket snabba framsteg. 
Detta är egentligen riktigt roligt från bör-
jan då man så snabbt ser framsteg. 

Provokationsfasen

Ni har säkert upplevt hur hundarna blir 
galna och vill iväg så fort de hör ljudet av 
att snöankaret dras upp eller när de hör 
hur parkeringsbromsen på fyrhjulingen 
snäpps upp. Detta är ett perfekt tillfälle 
att befästa kommandona mer dominant. 
I detta läge förutsätter jag att hundarna 
verkligen har lärt sig kommandona. Om 
hundarna inte förstår vad du menar med 
kommandona så fortsätt med innötnings-

fasen ännu mer intensivt. Kör oftare så 
att hundarna inte är fysiskt frustrerade 
med massor av överskottsenergi.

Till provokationsträningen 

Jag gör detta vanligtvis med fyrhjulingen 
redan på barmark. Spannet står startklart 
och bromsarna fullt påslagna. Då varvar 
jag till motorn och flera hundar kommer 
att ta det som ett startkommando och 
kasta sig framåt. Samtidigt hojtar jag till 
åt dem med ett dovt och mycket bestämt 
’Nej!’ eller ett ’Stanna’. Jag försöker även 
sätta de värsta hundarna bak i spannet så 
att jag kan springa fram och ta dem i nack-
skinnet och ruska till dem. De tycker helt 
klart att det är obehagligt att jag blir arg. 
Dessutom så lär de sig att jag kan nå dem 
vilket är mycket värdefullt i framtiden då 
man kanske har dåligt ankarfäste. 

Jag varvar igen och efter 10-20 eller 
kanske 50 försök så kommer hundarna 
att stå lugnt och fint väntandes.  Denna 
övning kör du sedan på samma sätt som 
innötningsfasen. Gång på gång. Varje 
träningspass och flera gånger på samma 
tur. 

Här är det mycket viktigt att man tar allt 
i etapper. Denna provokation skall du 
göra första gången när du har kört större 
delen av ditt träningspass. Målsättnin-
gen med denna övning är att när du har 
sagt ’stanna’ så ska du kunna skjuta fram 
släden så att draglinorna lägger sig lösa 
på marken utan att hundarna rycker. 
Detta är väldigt värdefullt att kunna 
göra, för den dagen kommer då du måste 
gå fram och tjorva ut en hund och det 
inte finns något ankarfäste. 

När man trillar av är det lättare om spannet stannar. Ankaret sitter här kvar på släden.
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Rycket

När du tränar hundarna på att starta på 
kommando kommer du att få ett spann 
där alla kastar sig framåt på samma 
gång. Det blir ett avsevärt mycket krafti-
gare ryck än om hundarna rycker lite var 
för sig. Se till att du har bra draglinor för 
de kommer att utsättas för mer påfrest-
ningar med detta körsättet. 

När vi kör med tunga lastslädar som ib-
land fastnar har vi ovärderlig nytta av 
just detta. Samma sak då vi kör riktigt 
branta uppförsbackar med dessa tunga 
slädar där vi måste stanna och pusta. 
På kommando rycker hela spannet och 
man får ovärderlig hjälp att sätta släden 
i rörelse igen. Vissa partier får man rycka 
5 meter och sedan pausa en minut, rycka 
5 meter osv. Det viktiga är att man slip-
per lasta av och köra med halva eller en 
tredjedel av utrustningen åt gången up-
pför backarna. 

Inget tjatande

När du ger startkommandot ger du det 
en (1) gång då du startar. Sedan håller 
du käften. Säg ingenting. Låt hundarna 
jobba i lugn och ro. Måste du hela tiden 
mana på dina hundar för att de skall 
arbeta så har nog dina hundar inte till-
räckligt bra arbetshuvud eller så har de 
inte fått den fysiska träningen som de be-
höver för att orka arbeta.
När du kommenderar ’stanna’ skall du 
inte  låta som någon upprepande brand-
siren. Du ropar bestämt ’stanna’ en gång. 
Inte ’stanna, stanna, stanna, stanna, stan-
naaaa...’ som en upphakad bandspelare.

Tyslåten

Det mest imponerande är att se spann 
som körs av förare som nästan bara vis-
kar till sina hundar. Inga panikvrål i fal-
sett. Inga svordomar. Bara lugna och fina 
ord väldigt sansat. För att nå hit så kom-
mer man alltid att få arbeta stenhårt med 
dressyren. Börjar man gapa åt sina hun-
dar blir det lätt en upptrappning där man 
skriker mer och mer. Hundarna slutar 
lyssna på din normala stämma utan tror 
bara att det är dina skrik som gäller. Det 
är också just det mjuka tysta som impon-
erar mest på folk som står på sidan av 
och ser dig komma körandes. Plötsligt så 
börjar folk få en positiv bild av vår sport 
och vår hobby istället för mardrömsup-
plevelser av skenande hundspann.

Summering

Om du har ett hundspann som du vet att 
du kan lita på när det gäller starta och 
stanna så har du kommit oerhört långt. 
Du kan nu träna under sämre förhål-
landen. Halka, dåligt ankarfäste, dåliga 
spår, nya spår osv. Dessa två komman-
don är helt och hållet grunden för att 
jag sedan skall kunna jobba vidare med 
styrkommandon på mina ledarhundar. 
Kan spannet stanna så törs jag chansa 
och sätta fram orutinerade ledarhundar 
i fronten och köra på platser där jag inte 
riktigt vet vad som kommer att hända. 
Man känner att man kan lita på hundar-
na och då blir man ett med sitt spann!

Lycka till med träningen och var riktigt 
envis...

Av: Matti Holmgren, 
Working Husky Kennel 

(www.mattisblogg.se)
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Hej
I skrivande stund så faller snön i Hamra, kan det 
vara vintern som är här! I rasklubben arbetar vi 
med förberedelser för vinterträffen i Nederhögen. 
Det är mycket att tänka på och planera för meriter-
ingstävling, en spännande föreläsning, utställning, 
årsmöte och det traditionella Grönlandslöpet.

Det kommer att behövas en hel del funktionärer, 
om du har lust att vara funktionär, så hör av dig 
till någon av oss i styrelsen. Har du något som kan 
användas till priser antingen till tävlingarna eller 
utställningen, så tar vi tacksamt emot det du vill 
skänka till klubben.

Vi hoppas att det är många som vill komma till Ne-
derhögen och köra med sina hundar och vara med 
på utställningen. Det hör ju inte till vanligheten 
att vi har utställning på vintern och visar upp våra 
hundar när dom är som vackrast, med sin vackra 
vinterpäls. Det skall bli spännande med utställning 
i januari, det kan ju vara hur mycket snö som helst 
och det kan också vara många minusgrader.

Det är bäst att utrusta sig med varma kläder och 
varm dryck i termosen.

Innan träffen i Nederhögen, hoppas jag att vi ses på 
upptaktsträffen i Koppången.

Tf. ordförande Monica Hjelm

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

Finaste ögon EQALUK`S Buster. [Foto: Nicole Schwarz]

Grönlandshundägare från norr till söder 

– Artikelserie om att ha grönlandshund i Sverige. 
I detta nummer får Nicole Schwarz berätta om sina äventyr.

Nicole Schwarz  heter jag, är 40 år och äger grönlandshundkennel Eqaluk 
med nu aktuell 11 grönlandshundar. Bo i Småland med många andra 
djur och älskar grönlandshundar.

1992 köpte jag min första hund Freya 
som har varit en blandis mellan sibi-
rian husky/chow och schäfer hon följde 
mig hela 16 år. Vi har varit aktiv i oli-
ka hundsportarter, men efter min man 
Marcus behövde en egen hund till olika 
hundlopp grundade vi vilken det skulle 
blir.

Att det blir en polarhund har varit näs-
tan självklart men vilken ras hade vi os 
inte bestämmt för, så gick vi och besökte 
en polarhundutställning. Därefter har 
det varit klart, en grönlandshund ska det 
vara. 1996 tog vi kontakt med en uppfö-
dare i närheten, Detlev Herche som sålde 
till oss varan första "begagnade" grön-

Nyaste sötnosen.
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landshund Dagos Bernie. En svart vit 3 
åring, en bra arbetshund. När vi häm-
tade honom fick vi följa med på en trä-
ningsrunda och har  blivit helt fascinerad 
(jag tror att det har varit 10 Grönländer 
i spannet).

Så började tankarna snurra, ringde igen 
till Detlev och köpte våran Maybe en li-
ten blyg brun vit tik också 3 år och be-
stämmde os för en valp från kommande 
kullen. Det blev våran Hilly en brun vit 
tik och efter ett halvår kom Hillys kull-
syster Hasel, grå vit, till oss som ompla-
ceringshund. Hasel fyller i mars 16, hop-
pas att hon klara sig till des. Nu hade  vi 
fyra Grönisar och Freya som följde också 
med i spannet vid träningen. Körde mest 
för mig själv i hemomrade i början. Efter 
jag möte  Dagmar och Michael på en ut-
ställning  blev jag inbjuden på turer i syd-
tyskland och där tänds tanken att köra 
en långdistans tävling. Thrans Thüringia 
blev målet 400 km för bara dom 4 polar-
hundarna.  Dagmar och jag vi körde hela 
sträckan med 4 hundar var. Vad vi har 
varit stolta. Men tanken snurrade och 
familjen tänkte flyttar till Sverige, men 
först planerade vi första kullen med Dag-
mars Tukuma.  Maybe skulle få valpar,  
det blev 5, tre tikar och två hanar. Alla 
stannade hos os och sen flytt till Sverige 
i oktober 2000. Anländ här i Småland 
körde jag bara enstaka tävlingar jag har 
varit mest ut i skogen med gänget.

2007 planerade jag nästa kullen med 
Stuor Irkes Illik och det blev 4 stycken 
2 hanar och 2 tikar. Jag började träna 
mer och planerade in polardistans 2010.  
Det lyckades vi bra med, körde 6 spann 
med 4 unghundar som precis hade fyllt 
2 och 2 gamla med 9 år. År 2011 star-
tade jag med gänget igen och fick bryta 

15-årig Hasel.

Ovan: Buster är hungrig.

Nedan: EQALUK`S B Kununquaq.

vid checkpointen. Nu är dom äldre för 
gammal och för att har inte en så stor al-
derskilnad nästa gång började tänka över 
en valpkull till. Nu finns det här 3 valpar 
2 tikar och 1 hane som är när jag skriver 
2 veckor efter Kallasgårdens Qimamaq 
och Eqaluk`s Paamiut.

Jag är nu ingen tävlingsmänniska och 
kommer aldrig bli det, jag vill har det 
roligt med mina hundar och ta det all-
tid lugnt. Fick förfrågan varför jag har 
60 l vatten på kärran när jag körde här 
en sprinttävling med 6 spann när jag sva-
rade att det är bromsvikter skakade dom 
bara med huvudet. Visst är det inte en-
kelt med Grönländer men jag vet att jag 
har hundar som ibland glömmer bort att 
dom är ingen knähund, dom älskar go-
sar och jobbar lika mycket men det som 
mina älskar mest är mat, en grönlands-
hund som inte äter är död. Jag vill inte 
har någon annan hund som draghund. 
Jag lita helt på mina hundar, visst brå-
ker dom ibland med varandra men efter 
jag köra bara syskon och från egen upp-
födning i spannet har det blivit lugnare.                                                                                           
Så fort valparna är tillräcklig gammal 
komma jag försöker polardistans igen, 
men för tillfället ta vi det som vanligt, 
kör hemma och har det kul.

En stor tack till alla hundar som jag har 
haft och jag ser fram emot alla som vill 
komma.

//Nicole Schwarz

Nyaste tillskotten.

Vad jag älskar mest.
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Grönlandsklubbens höstträff i Furudal

[Frank o Hélène Ouchterlony] Vid vackra Oresjön ett par mil nordväst 
om Orsa var det dags för årets höstträff. Med dragsugna grönlandshun-
dar och ett par samojeder möttes ett antal av klubbens medlemmar för 
att göra upp i barmarkskörning och få en flygande start på säsongen.

Stugbyn och tältplatsen ligger längs 
stranden i en gles tallskog men tillräck-
ligt tät för att ge fina möjligheter att ha 
hundarna uppställda. Direkt från stug-
byn kan man dra rätt över landsvägen 
och upp i ett otal varierande spår/stigar/
grusvägar som kan kombineras efter 
tycke och smak.

Så alla hade tillfälle till god uppvärm-
ning innan tävlingen som gick ut på att 
köra två skilda varv på så lika tid som 
möjligt. Alla dragformer var tillåtna men 
vanligast var cykel med en eller två hun-
dar. Banan var ca 1,2 km och innehöll 
både smala kurvor, utförsbackar och 
svårtrampade sandvägar. Bästa tiderna 
skilde bara 7 sekunder och för att få ut 

en vinnare var man tvungen att gå ner på 
tiondelar.

Kvällens sammankomst inleddes i det 
nyuppsatta partytältet som tagits med 
för att vi skulle slippa sitta under en 
presenning som vissa tidigare år.  Ras-
klubbsmötet genomfördes som ett in-
formations- och diskussionsmöte under 
Monica Hjelms ledning som tillförord-
nad ordförande. Mer om det nedan. 

Med inlånade bord och bänkar och 
egna  fotogenlyktor kunde sedan det tra-
ditionella knytkalaset gå av stapeln. Stor-
grillen fyrades upp och den variation av 
rätter som alla kunde ta del av var mer 
än vad man kunde föreställa sig. Det var 
mästerkockarnas julafton.

Lennart Andersson som är ute med Nova och Kimiq.

Furudal har potential både som bar-
marks- och snöträningsläger delvis p.g.a. 
de fina omgivningarna med stora möjlig-
heter till bansträckningar men även för 
att stugbyn är positiv till hundägare och 
liknande fritidsfolk. Dock är det ett mi-
nus, speciellt då vädret som denna helg 
inte inbjuder till utefika precis, att man 
bor var och en i sin stuga. Umgänget blir 
lite lidande av det.

Själva medlemsmötet hade tre huvud-
punkter; RAS, info från uppfödarkonfe-
rensen och info från SPHK’s arbetshelg. 
Ett budskap från arbetshelgen var att vi 
har ett antal riktlinjer som alla i SPHK 
ska följa, exempelvis det grafiska pro-
grammet, som beskriver hur texten ska 
se ut på allt vi trycker/ målar/syr. Läs på 
SPHK’s hemsida! Vi har web-policy och 
vi har det etiska programmet. Det som 
kanske inte alla har klart för sig är att det 
vilar ett lika stort ansvar på hanhundsä-
garen som på tikägaren att ha reda på 
hur en förestående parning stämmer 
överens med SKK’s grundregler och vår 
egen RAS, t.ex. Alla dessa riktlinjer och 
program finns att läsa på SPHK’s hem-
sida.

Från uppfödarkonferensen berättades 
om bl.a. ett exempel på användning av 
SKK’s avelsdata för att se hur många 
barnbarn en viss hund har gett upphov 
till. Detta tyckte vi var ett bättre sätt att 
bedöma en hunds lämplighet för ytterli-
gare parning än hur många gånger den 
använts hittills. Det kan ju ha blivit en 
eller 6 valpar i kullen och det gör stor 
skillnad om dessa valpar också har an-
vänts. Något för avelsrådet att fundera 
på! Uppfödarkonferensen gav också en 
idé om att till nästa domarkonferens ta 
fram en film som visar rörelser hos våra 

hundar på ett sätt som går att överföra 
till arbetsförmåga.

RAS blev ordentligt genomdiskuterad och 
en hel del förtydliganden och komplet-
teringar föreslogs, t.ex. ang. barnbarns-
statistiken. SKK’s nya mentalbeskrivning 
BPH, Beteende och personlighetsbeskriv-
ning för hund, diskuterades lite men vi 
måste kanske läsa på mera för att kunna 
bedöma om det är något som vi ska re-
kommendera i rasen. Säkert är att vi inte 
får tro att den bra mentaliteten vi nu-
mera har hos grönlandshunden generellt 
förblir sådan av sig självt. Det ligger fort-
farande ett stort ansvar på uppfödarna 
att prioritera god mentalitet. Även vår 
långbänksfråga om hur att få flera att 
HD-röntga sina hundar ligger mycket på 
valpsäljaren. Alla närvarande tyckte det 
var en bra idé att lägga in en kostnad för 
röntgen i valppriset. Denna betalas sedan 
tillbaka när röntgen är gjord.

Bland övrigt märktes en fråga om vi lig-
ger rätt i fråga om valppris. Ska vi anpas-
sa oss mera till Norge och höja lite? Vi 
var överens om att ändå försöka ligga så 
lågt att rasen inte blir intressant som ”af-
färsidé” enbart. Stort ansvar har uppfö-
darna även här att se till att valpen ham-
nar hos rätt köpare, inte köps bara för 
att den var ”billigare” än en chiuahua…
En annan fråga som kom upp var tossor 
på tassarna vid tävling. En infallsvinkel 
som hittills inte belysts, nämligen att tap-
pade tossor snappas upp av efterföljande 
hundar i spåret och då blir till en direkt 
fara för dessa hundar. 

Som vanligt en trevlig och inspirerande 
helg när man får träffa alla trevliga ra-
klubbsmedlemmar!
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Ändring av meritering!

Grönlandshund kommer kunna meritera på rasklubbens träff i Nederhögen 
dragprov 10 och dragprov 60, Ryssjön dragprov 10 och dragprov 60, och 
Polardistans dragprov 100+. Det går alltså inte att meritera på SHAM-draget. 
Fler dragprov 10 kan tillkomma eftersom och annonseras då på rasklubbens 
hemsida.

MVH Harriet Svensson Bok

Kom och lyssna, se, en spännande föreläsning

Runt Liverpool Land med grönlandshundar

17 januari 2013, Nederhögen
Gustav och Anita Forssell, har besökt nordöstgrönländska byn Ittoqqtoormiit 
och deltagit i en tio dagar lång hundspannstur med inuitiska jägare runt halvön 
Liverpool Land. Dom har färdats i isbjörnens, valrossens och navvalens land. 

Gustav och Anita har levt nära grönlandshundar och lärt sig mycket om hur 
hundarna används för jakt och för att kunna färdas långa sträckor på snö och is.

Det kommer att bli en spännande föreställning i ord, bild och ljud

Påminnelse!

Nederhögen vecka 3! 

För dig som vill köra hund, meritera i dragprov 60, meritera i dragprov 10 och/
eller ställa ut din hund för Annica Uppström. Och så träffa grönlandshunds-
folk, förstås!

All info finns på hemsidan. Anmälan till boende görs hos Monica Hjelm, ir-
kes@telia.com . Anmälan till tävlingen: kaptenU@telia.com . Anmälan till ut-
ställningen: frankochhelene@telia.com. 

Missa inte detta!

Hej alla malamutevänner!

Nu är vi äntligen inne i den härliga vintertiden. För-
hoppningsvis har snön kommit i stora delar av vårt 
avlånga land och jag håller tummarna för en varga-
vinter framöver även långt ner i söder.

I början av november hade vi vår Rasspecial i Vag-
geryd med barmarksmästerskap, rasträff, medlems-
möte och officiell utställning. Eftersom det under 
lördag förmiddag samma helg var en internationell 
utställning i Växjö så blev det en eftermiddag där 
både rasträff och ett medlemsmöte skulle hinnas 
med och som avslutades så sent som vid midnatt. 

Under rasträffen hade avelsrådet bjudit in Sandra 
Ohlsson som föreläsare, hon är medlem med idag 
17 hundar samt är specialiserad hundpsykolog. 
Ämnet var om aggression och predation, med anledning av den tragiska hundat-
tacken i Norrtälje i början av året. Vid incidenten i Norrtälje jagades tre ryttare av 
två lösspringande hundar av vår ras som resulterade i att alla ryttare ramlade av sina 
hästar och en av ryttarna blev anfallen och svårt biten av hundarna i ansikte och 
rygg. Vi ägare av denna underbara ras blev förskräckta, förvånade och ledsna och 
undrade ”Hur kunde detta hända?” Jag skrev om detta i Polarhunden nr 3. Båda 
hundarna avlivades samma dag som händelsen inträffade. En förundersökning är 
gjord och åtal är väckt mot hundägaren. 

Sandra förklarade bland annat skillnaden mellan aggression, där tydliga varnings-
signaler ges av hunden, och predation som tvärt om är att målmedvetet jaga, döda 

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

Jimmie Ekholm, "Sturkbergets Tundra "Embla"" och "Noataks 
Valemon "Nutaaq" Du Apatcha" blev silvermedaljörer i klas-
sen 2RB på Barmarks Sm i Hellefors!  [Foto: Ronja Ekholm]
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och äta vilket är en uråldrig jaktdrift och 
som kan triggas igång av olika orsaker. 
Gå gärna in på klubbens hemsida www.
malamuteklubben.se så kan du läsa mer.

En medlem tog initiativ till en insamling 
för att visa vår sympati för de drabbade. 
Vi i styrelsen tyckte så klart att det var 
bra och beslutade om att hålla i detta 

De hundbitna

Glöm inte kommande årsmöte i Ljungdalen! 

Lördag 9 februari 2013 på Fjällhornet (Postvallen), kl 16.00. 

Dagordningen kommer i sin helhet att publiceras på hemsidan  
www.malamuteklubben.se  minst 3 veckor innan årsmötet. 

Motioner samt nomineringar till Årets välgärning, Årets Malamute och Årets 
Rookie ska, som tidigare meddelats, vara styrelsen tillhanda på styrelsen@ma-

lamuteklubben.dinstudio.se senast den 5/1-2013. 

Alla medlemmar är varmt välkomna!

//Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamute

och även slutföra genom ett möte med 
de drabbade. I slutet av oktober hittade 
vi tillslut en tid där vi kunde träffas. Jag 
tog med min dotter och hennes hund 
Elof som är under utbildning till ”Tera-
pihund”, som var väldigt lämpligt i detta 
sammanhang. Det var ett mycket upp-
skattat möte, där jag även överlämnade 
tre presentkort från Granngården som 
lyckligtvis visade sig vara ett ställe där 
de handlade allt som oftast. Vi önskade 
dem att krya på sig både till kropp och 
till själ! 

Jag vill till sist påminna om några saker. 
Glöm inte att anmäla er till Malamute-
veckan 2013 som är något man inte får 
missa. Håll också regelbunden koll på 
hemsidan, webbforumet och på vår face-
booksida för att hålla er uppdaterade på 
vad som händer.

Vi från styrelsen önskar er alla en riktigt 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

//Ewa Lofvar Konradsson, ordförande

Presentation av den nya styrelsen: kassören

Namn: Thomas Dahl

Ort: Örsundsbro

E-mail: thomas@polarhunden.se 

Sysselsättning: Mobilkranförare (över-
levnadskonstnär)

Fritidsintresse utöver hundarna: Mer-
cedes, motorsport, husbyggnationer 
och semestra med husbilen.

Antal hundar: 3 stycken

Hundbakgrund: Jag har alltid haft 
hund och till en början var det schä-
fer, varghund och tax. Sedan blev det 
två stycken vargkorsningar. Valet föll 
på malamuten då jag hade mitt första 
möte ute på en promenad och ägarna 
till hunden hade en svart fin malamute.  

Det bästa med malamuten: Den här 
rasen har otroligt mycket tillgivenhet 
och ärlighet. De älskar mat och äter i 
princip allt. Det är något väldigt speci-
ellt över rasen som passar mig och min 
personlighet väldigt väl.

Favoritaktiviteter med hund: Att vara 
ute och gå tillsammans med hundarna 
och när det är väder för det att cykla 
med dem. 

Varför i styrelsen: Jag hade en vision 
om att kunna påverka både rasen och 
dess utveckling.

Önskemål inom klubben: Att alla ska 
”dra” åt ett och samma håll. Samt att 
vi ska bli bättre på att samarbeta och 
hjälpas åt. 

[Foto: Ronja Ekholm]
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Tyvärr såg inte vädret från morgonen ut 
till att villa bli annat än regn hela dagen, 
men ju närmare vi kom startområdet, 
desto mer blå himmel syntes mellan mol-
nen. Och jag tror inte det sammanlagt 
kom tio droppar vatten under hela turen, 
som var uppdelat i tre mindre sträckor, 
där man kunna få saft och grillat korv 
medan hundarna fick vatten och vilade 
ut. Viktigt att tänka på, när man kör så 
långt så tidigt på säsongen. En slädhund 
får absolut inte ”brinna varm”, då för-
störs hela dess termostatiska system.

För oss två från Strömsund var det första 
gången vi deltog. Med oss hade vi de tre 
unga hundarna, och jag vart lite spänd 
på hur det skulle gå. Hade jag mon fått 
tillräckligt med kilometer i benen på dem 
under våren och månaderna augusti-
september? Ville de bete sig bra, eller 
bli skrämda av allt stöket kring dem vid 
start och mål? Jag hade ingen anledning 
till att vara orolig. Blackie gick hela turen 
i single-lead, och vi såg vid många till-
fällen, hur vi utan problem kunna köra 
förbi andra teams och också själv bli för-
bikörda. Det var riktigt skönt att se sin 
träning betala av sig. 

På kvällen serverade Vildmarkskoopera-
tivet smårätter bland annat traditionell 
norrlandsmat från båda Norge: römme-
gröt! Det var också förste gången vi sma-
kade det, och så absolut inte sista!

Kort kan vi konkludera, att det kan re-
kommenderas att starta upp säsongen i 
Nornäs med att köra Björnrundan. Stort 
tack till bland annat Inge och Rose-
Marie Eklund för ett stort och trevligt 
arrangemang, tack också till Pertti, Mia 
och Thomas som hjälpte till i Nornäs.

Slutligen tack för att så många kom för 
att ha en trevlig hundkörareeftermiddag 
tillsammans i det fina höstvädret, som 
det ju blev.

Björnrundan 2012

[Kirsten Poulsen] I slutet på september var det åter tid för Björnrundan 
i Nornäs. Björnrundan verkar vara ett trevligt och traditionsbundet ar-
rangemang, som varje år samlar ett stort deltagareantal. I år var det såle-
des mer än 60 anmälda. 

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Malamuteveckan 2013!

I vecka 6, 3-10 februari 2013 är det återigen den årliga malamuteveckan. 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. 

Det kommer att finnas möjlighet till fjällturer, utställning, 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. Under fredagen 
8/2 kommer det också ges möjlighet för meritering i dragprov 10.

Det kommer att ske någonting varje kväll i form av föreläsning, filmvisning eller 
bara diskussionskväll. Vi vill bland annat använda den kompetens och erfaren-
het som kommer att finnas bland deltagarna samt eventuellt ha någon inbjuden 
föreläsare.

Ett fåtal stugor tillåter hundar inne så först till kvarn…….

Samma pris som 2012 gäller:

2995 kr/person för hela veckan. Då ingår plats i stuga, tre mål mat, tillgång till 
bastuanläggning och gemensamma aktiviteter och turer, samt föreläsningar.

2250 kr för barn 11 år och yngre sängplats = bäddsoffa

Barn under 4 år – gratis

400kr/person och dygn för tältplats, tre mål mat, tillgång till bastuanläggning 
och gemensamma aktiviteter och turer, samt föreläsningar. 

I mån av plats: 580kr/ person och dygn för plats i stuga tre mål mat, tillgång till 
bastuanläggning och gemensamma aktiviteter och turer, samt alla föreläsningar. 

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

Anmälan och frågor till styrelsen@malamuteklubben.dinstudio.se  

Anmälan är bindande och en anmälningsavgift på 500 kr. ska betalas in inom en 
vecka från anmälan (förutom vid tältplats). Resterande betalas senast 31 decem-
ber. Endast giltigt sjukintyg ger återbetalning av avgiften.

Välkommen! //Styrelsen för SPHK’s rasklubb för alaskan malamuteHundarna vilar skönt på chekpointen under 
Björnrundan. [Foto: Mia Karacs]
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Fredagen anlände vi till Vaggeryd för 
att delta på barmarksmästerskapet. Vi 
rastade vovvar, förundrades över lösa 
hundar och pratade med folk som man 
äntligen fick ett ansikte på och inte bara 
ett namn på facebook, mycket trevligt! 
Startade med Iluaq…och kom tillbaka 
nästan innan jag startat, banan skulle ju 
vara tre km? Det visade sig att en svän-
gskylt satt på fel sida och vips så fick vi 
starta igen! Inte så dumt för nu var både 
jag och hunden varm och jag var inte 
riktigt lika rädd att halka omkull i det 
gräshala spåret.

Iväg for vi och sedan skulle vi passera 
Irene och Berta…TRASSEL, doggs ville 
leka istället.  Skulle sedan bli omkörda 
samtidigt som Iluaq skulle ta sig ett 
sedvanligt bad (är det verkligen inte en 

golden jag har?) och då for cykeln i och 
med den halva jag…eller i alla fall min 
ena fot men efter lite stök kom vi oss upp 
ur diket igen. Kom i mål och bytt hund 
och så iväg igen men denna gång med 
Atka. Han, som är min trasiga hund, 
gick som en kanonkula och kämpade 
som bara den och omkörningar var hur 
lätta som helst, han bara gick förbi, han 
imponerade stort! Väl tillbaka var det 
dags för Iluaq att kuta ett varv till men 
denna gång med Magnus och dom gjorde 
ett bra varv dom också! Om Magnus var 
lite intresserad av att köra hund innan 
har detta nu övergått i en god portion 
fanatism, som sig bör alltså.

Kvällen spenderades i stugan med dom 
otroligt söta valparna som Jennie hade 
med sig. Att trycka in sju vuxna, tre val-

Malamutespecialen i Vaggeryd 
– en riktig hundhelg!

[Frida Björcman] Hemkommen efter en helg med hund i Vaggeryd och så 
uppfylld av energi och positivitet, bäst att dela med sig! Men först tack 
för all hjälp med hållande av hundar och bäbis!

Vissa tycker det är KUL med utställning. Frida och Iluaq väntar vid ringen.

Till höger: Frida får hjälp av Jocke innan starten 
med Atka.

par och en bäbis i en stuga är väl ingen 
sak? Gick i alla fall hur bra som helst.

Vi agerade valpvakt på lördag förmiddag 
och jag tog ut Iluaq på en kort tur, mötte 
så klart lösa hundar IGEN. Vi bevittnade 
också lösa hundar på campingen – hur 
smart är det att släppa in tre lösa hundar 
bland alla dessa som står på stake out? 
Upphör aldrig att förvånas! Sedan kom 
det hästar som också skulle rätt igenom 
och kossorna utanför var ganska så sura 
för att vi var där. Eftermiddagen och 
kvällen och halva natten spenderades på 
rasträff och medlemsmöte och Sandra 
Ohlsson, Hundsteg, höll en intressant 
föreläsning om aggressivitet och pre-
dationsbeteende. Missade dock en del, 
sonen skulle skrika JUST då, morr! 

Söndagen var det dags för utställning 
med Iluaq. Alltså…träna kanske kan 
vara en idé? Man kan börja med att vara 
beredd att gå in i ringen så dom inte 
behöver efterlysa en…Kändes som en 
skämtteckning på mig och Scoobi Doo! 
Dessutom kan hundskrället inte sluta att 
kommentera allt runtikring honom så 
hördes gjorde han…hela tiden. Men det 
gick rätt bra ändå! Tycker ändå jag gjort 
framsteg, hade ju trots allt kammat hun-
den denna gång 

Under hela helgen utbyttes tankar och 
funderingar om stort och smått, utrust-
ning spanades in och träningsmetoder 
delades. Så lärorikt och kul vi har haft! 
Bara att åka hem och träna och så ses vi 
där ute i spåret snart igen! 

Irene och Berta startar.

Frida och Iluaq försöker se ut som om dom vet 
vad dom gör...
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På fredagen inleddes vårt eget rasmäs-
terskap där dryga 20 ekipage kom till 
start. Utifrån en kuperad slinga i Vagge-
ryd fick både hund och människa jobba 
tillsammans. Aningen tur med vädret 
hade vi och vi fick se många fina ekipage. 

Vi hade också en del vandringspriser som 
delades ut. ”Stubben”, som vandrat se-
dan 2002, tilldelades snabbaste ekipage 
och det blev Ninni Hjortvall. ”Stubben” 
är instiftat av Igloopack och Arctic Star. 
Pokalen för bästa ekipage i 1 spann cy-
kel gick till Ninni Hjortvall och poka-
len till bästa 1-2 spann kickbike gick 
till Carl Schön. Priserna är instiftade av 
Wintervalley’s Kennel. 

Resultatlistan medföljer men det kom-
mer också inom kort finnas fler uppda-
teringar från söndagens utställning samt 
vandringspriserna på klubbens egna 
hemsida www.malamuteklubben.dinstu-
dio.se 

På lördagen avhandlades både rasträff 
och medlemsmöte. Kul att se att så 
många kunde närvara. Nästa morgon 
var det dags att stiga upp tidigt för att 
förbereda inför vår egen rasutställning.  
38 hundar var anmälda för den danska 
domaren Lilian Christensen. 

BIR och även Bästa brukshund gick till 
Terra Polar’s Tenace Nakuuvoq och BIM 

till Silent Ridge Amchitka.  BIR-veteran 
tilldelades till Silent Ridge Amchitka och 
där BIM gick till Järnviljan’s Taloch. 

Vi hoppas på att få se många malamuteä-
gare till nästa års rasspecial och jag öns-
kar er en fortsatt trevlig höst och dragsä-
song tillsammans med era hundar. 

Väl mött!
My Wendel

Summering av 2012 års rasspecial för 
alaskan malamute 
Vaggeryd 2-4 november

[My Wendel] Så har ännu en helg passerat och det är dags för oss att 
summera hur det här årets rasspecial genomförts. 

Frida Björcman och Atka. [Foto: Alex Poulsen]

Resultat officiell utställning, malamutespecialen 2012 

• BIS BIS-Bruks SE UCH NO UCH SE(polar)CH Terra Polar’s  
 Tenace Nakuuvoq

• BHKL-2 SE UCH SE(polar)CH Yukon Trail Zorro 

• BHKL-3 Cert  Najanin’s Ultimo Cooper  

• BIM/BIR-veteran SE V-11 Silent Ridge Amchitka 

• BTKL-2  SE V-08 C.I.B Arctic Trail’s Reservoir Dog 

• BIR-Valp  Tornarsuk Anaktuvuk Atciara 

• BIM-Valp  Tornarsuk Anaktuvuk Akiak 

• BIM-veteran  SE UCH Järnviljans Taloch

• Bästa uppfödargrupp Valp Kennel Team Snowquest 

• Bästa uppfödargrupp  Kennel Spottydotts

Night trails "Berra" och "Harry" samt Nodic sled dogs "Girjjas" i vackra vinterfärger. 
[Foto Sofia Bännström]
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Tack för i år!

Oj, vilket händelserikt år vi haft! Mycket jobb har 
det varit på olika plan. I början av året handlade 
det mesta om årets draghundtävlingar och merite-
ringstillfällen. I det stora hela med nya meriterings-
regler att jobba efter så gick det bra (när vi nu tittar 
i backspegeln.). Några saker gick oss lite emot, men 
vi lär av våra misstag och ska väl förhoppningsvis 
göra saker ännu bättre i framtiden!

I styrelsen har vi haft ett mycket bra samarbete un-
der året och visst är vi olika varandra, men vi kom-
pleterar varandra på ett mycket bra sätt kan jag 
konstatera.  Vi har haft flera telefonmöten och träf-
fats vid fysiska möten och på olika arrangemang 
några gånger. 

Avelsrådet har jobbat på med RAS – ”never ending 
story” känns det som… Men håll nu tummarna för 
att vi snart kan lämna in det till SPHK/SKK och få 
till en godkänd revidering. Vill även passa på att 
tacka vår medlem Agneta Hörnlund för hjälpen 
med omarbetningen i själva textupplägget i RAS. 
När så väl RAS är färdigt hoppas jag att avelsrådet 
under nästa år kan ta tag i andra bitar och bl.a. 
skicka ut en enkät till uppfödare och medlemmar. 

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

SE UCH, SE Polar CH: Trahimus Sudden (Kazan) som vid 
SPHK’s utställning i Bollnäs fick sitt dubbelchampionat.

Kazan är still going strong och har tagit samtliga cert som 
veteran över 10 år! 

Äg: Lasse/Kerstin Gustafsson (Heidiburghs kennel)

2013 inleds med start av säsongens draghundtävlingar. Vi har denna säsong ett bra 
samarbete med alla distrikt som har tävlingar och vi kommer att erbjuda många me-
riteringstillfällen (se tävlingskalendern på vår hemsida för vart mer. tillfällen och sh 
cup del tävlingar går.) 

Siberian husky-mästerskapet går i år tillsammans med SPHK NN tävling i Lillholm-
sjö 2-3/3. Denna tävling ingår även i siberian husky-cupen. Tre tävlingar i en! För er 
som är ”nya” kan jag berätta att Lillholmsjö är en anrik plats när det gäller att arr. 
draghundtävlingar. Där startade man upp där redan på 70/80 talet och det är verkli-
gen en plats där draghundar ligger i fokus! 

Tanken var att vi från början skulle vara i Strömsund, men efter noggrannare under-
sökning av spåren kan vi konstatera att det ej är genomförbart i dagsläget. Men jag 
måste få skryta om den kommun jag bor i. För troligtvis kommer vi i framtiden att 
ha ett samarbete med Strömsunds kommun där vi kommer bryta nya spår och ha 
permanenta draghundspår här, endast några km från centrum! Så välkommen hit i 
framtiden istället!

I samband med denna tävling kommer vi även att hålla vårt Årsmöte 2013 – känns 
roligt att vi kan flytta runt detta på olika platser så vi förhoppningsvis kan få fler 
olika medlemmar i vårt avlånga land att komma och delta. 

Till sist vill jag nämna att vi redan nu jobbar på nästa års Rasspecial, förhoppningsvis 
med utländska domare och ett lite annat upplägg på själva utställningen än ifjol. Det 
blir en dag, det är sökt så, men vi kommer att köra olika tider i de två ringarna. Ev. 
kommer även en konferens med tema ” Från förr till nu.” Föreläsningar om ”hur 
det var förr”, genetik, funktion och dragträning. Årets säsongsbok är försenad, men 
kommer förhoppningsvis i början på nästa år. Håll koll på vår hemsida! 

Önskar er alla en God Jul, Gott Nytt år och en fin hundkörarsäsong!

/Tack för i år och för förtroendet att ha fått vara er ordförande! 
Pernilla & styrelsen
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Inbjudan till siberian husky-mästerskap och deltävling i SH-cupen!

I samarbete med SPHK NN 2-3/3 2013 i Lillholmsjö, Jämtland! Se SPHK NN 
annons på annan plats i tidningen för anmälan och info om kontaktperson. Vi 
kommer även att hålla vårt årsmöte i samband med denna tävlingshelg. Se annan 
annonsplats. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att komma och delta 
i detta vinterarrangemang. 

Varmt välkommen!

SPHK’s Rasklubb för Siberian husky

Kallar alla medlemmar till Årsmöte
Lördag 2/3 2013 kl. 16.00

I samband med SPHK NN draghundstävling som inkluderar SH mästerskapet, 
deltävling SH cupen och meriteringstillfället i ”anrika” Lillholmsjö, Jämtland.
Lokal: Servicehuset, Lillholmsjö.

 
Sedvanliga möteshandlingar. 

Kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och på mötet.
 
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftlig ha inkommit till styrelsen 
senast fyra veckor före ordinarie årsmöte hålls. Skickas till sekreterare:
Lisbeth Brax Olofsson, Heden 14, 915 91 Robertsfors, 
e-post: sekreterare.sh@sphk.se

Hur vill du att din förening ska jobba? Tillsammans bestämmer vi årets verksam-
hetsplan. Vi väljer styrelse och funktionärer.

Kom och säg din mening. Det är DU som bestämmer tillsammans med de andra 
medlemmarna i din rasklubb!

Frågor och funderingar innan mötet? Kontakta Ordförande Pernilla West 
tel. 0730-490746 alt mail: ordforande.sh@sphk.se

Varmt välkommen!

Siberian husky

Rasspecialen för siberian husky

[Text: Pernilla West, ordförande SPHK’s Rasklubb för siberian husky. 
Foto: Hélène Moubis] För andra året i rad gick Rasspecialen för sibe-
rian husky i vackra Idre Fjäll 14-16/9 2012. Bakom arrangemanget står 
styrelsen i SPHK’s rasklubb för siberian husky. Arrangemanget bjuder 
på en träff för nya som gamla rasentusiaster, en officiell utställning och 
medlemsaktiviteter under tre dagar.

På fredag kväll öppnade arrangeman-
get. I sekretariatet var det vaccinations-
koll och utlämning av nummerlappar 
för utställningen. Möjlighet att väga och 
mäta hundar eftersom rasklubben har 
ett projekt att under minst 5 år följa upp 
mankhöjd och vikter på hundar av vår 
ras. Detta för att kunna använda i RAS 
och utvärdera hur vi står oss gentemot 
rasstandarden (då det är det ända dis-
kvalificerande felet enl. rasstandarden.) 
Vi hade även försäljning i vår klubbshop, 
lottförsäljning och klubben bjöd alla på 
varm korv och samkväm i höstkvällen.

På lördagen var det off. utställning med 
två ringar. Tikarna dömdes av Boo Lund-
ström och hanarna av Erna-Britt Nordin. 
Ungefär 100 st. hundar ställdes ut. 

Vi hade i år två svenska mycket erfarna 
och kunniga domare på rasen, vilket vi 
var glada för. Eftersom detta är en rasspe-
cial utsås och kröntes förutom BIR och 
BIM även bästa hund i varje klass. Under 
dagen hade vi även Barn med hund och 
Juniorhandling. Alla fick förstås priser. 
Stort tack till våra sponsorer. 

Bästa uppfödare: Kennel Heidiburgh
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På lördag eftermiddag efter utställnin-
gen fortsatte vi med fri draghundträning 
”uppför fjället” för de som ville det. Här-
ligt att kunna göra det i denna underbara 
fjällmiljö. Lördag kväll hade vi gemensam 
bankett med god mat och härlig stämn-
ing . Under middagen delades priser och 
stipendium ut i rasklubbens olika tävlin-
gar och utmärkelser. Mats Minne Ung-
domsstipendium delades ut till Olivia  
Sundström, vinnarna i siberian husky-
cupen 11/12 och Årets  siberian husky 
i drag och utställning. Läs mer om detta 
på vår hemsida www.siberianhusky.se . 

Söndagen bjöd på medlemsmöte, info 
från avelsrådet om RAS, uppskattade 
föreläsningar i ämnena genetik, tävlings-
regler och dragträning. Vi tittade även på 
kläder, då en klubb klädeskollektion ska 
tas fram. Tror de flesta åkte hem med ett 
leende på läpparna och fick med sig en 
hel del ny kunskap. På återseende nästa 
år!

Resultat för utställningen:
• BIR o BIR bästa bruksmeri- 

terade Heidiburgs Ghost Echo 
S69244/2006  
äg. Viggo Jörgensen 

• BIM o BIM bästa bruksmeri-
terade Jally SE10989/2012 
äg Malin Sundin

• Bästa valp: Töschetorpet Gråpäls 
Grimla SE14275/2013

• BIM valp: Vintervisa’s Folke Vår-
regn SE31022/2012

• BIR junior: Vintervisa’s Dunderk-
lumpen SE23731/2011

• BIM: ingen CK hund

• BIR unghund: Fenrisulven Gnå 
SE63287/2010

• BIM: ingen CK hund

• BIR öppen: Gevonnes Frode 
SE61002/2010

• BIM: Isdimma Blitzen 
SE14192/2010

• BIR-veteran: ingen CK hund

• Bästa avelsklass: Hedlunda Hus-
ky Bleika S11979/2006

• Bästa uppfödare: Kennel Heidi-
burgh

1 2
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Bildtexter till föregående sida: 

Bild 1: BIM valp: Vintervisa's Folke Vårregn 
SE31022/2012
Äg. Marlene Karlsson, Motala 

Bild 2: BIR valp: Bästa valp: Töschetorpet Gråpäls 
Grimla SE14275/2013
Äg. Mats Jonsson
BIR VALP: ANVÄND BILD MÄRKT: bisvalp.jpg

BILD 3: BIR o BIR bästa bruksmeriterade Heidi-
burgs Ghost Echo S69244/2006
äg. Viggo Jörgensen 
BIM o BIM bästa bruksmeriterade Jally 
SE10989/2012
äg Malin Sundin

Bild 4: BIR öppen: Gevonnes Frode SE61002/2010
Äg. Georg och Yvonne Mattsson

Bild 5: BIR junior: Vintervisa's Dunderklumpen 
SE23731/2011
Äg. Pernilla West, Strömsund

Bild 6: Bästa avelsklass: Hedlunda Husky Bleika 
S11979/2006
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Resultat från utställningen i Sollefteå den 25 augusti 2012

Karsten Grönås dömde siberian husky

Nina Karlsdotter dömde alaskan mala-
muterna, grönlanshundarna och samo-
jederna och dessutom barn med hund 
och juniorhandling.

Denna gång var det färre anmälda hun-
dar jämfört med tidigare utställningar. 
Men stämningen var god som vanligt. 

Solen sken och många rosetter och priser 
delades ut.  Det var många som stod vid 
ringside i BIS-finalerna och lyssnade in-
tresserat på varför domarna valde som 
de gjorde. 

BIS valp Wild Tribe’s Takotna, siberian husky. Ägare: Anna Andersson

BIS 1 Lowlandsleddog Floyd, siberian husky. Ägare: Brenda Golderdinger
BIS 2 Mikakias Great Lionhearts Blackout,  alaskan malamute. Ägare: Kirsten 
Poulsen
BIS 3 NO UCH Tinkas Qanik Kilak, grönlandshund. Ägare: Tove Robertsen, 
Norge
BIS 4 Lejonbols Sir Hector, samojedhund . Ägare: Eva Ohlsson

BIS 1 Bruks Siberian husky SE(POLAR)CH Hedlunda Husky Ballinto. Ägare: L 
Brax -Olofsson
BIS 2 Bruks Alaskan malamute SE UCH Night Trail Full Moon Temptations. 
Ägare: K Andreasen 
BIS 3 Bruks Grönlandshund NO UCH Tinka’s Qanik Kilak. Ägare: Tove Rob-
ertsen, Norge
BIS 4 Bruks Samjedhund Lejonbols Sir Hector Ägare: Eva Ohlsson
 
BIM Siberian husky Lowlandssleddog Freja Ägare: Brenda Golderdingen
BIM Alaskan malamute Moonlovers Catch The Wind Crazy Ägare: Christina 
Sundkvist
BIM Grönlandshund Kimassok’s Fönix Niila     Ägare: Pether Fjellström
BIM Samojedhund Sampolill Tamasha Caila Ägare: Louise Bonta

BIR-vet Siberian husky, Macadamia Of Jedeye. Ägare: Maria Gustafsson
BIR-vet SE V-04 Lejonbols Mozart. Ägare: Eva Ohlsson

Bästa uppfödargrupp (siberian husky) kom från Nordvikens kennel .

I Barn med hund deltog tio barn i mellan fyra och tolv år. Alla fick HP-rosetter 
och en godispåse och vinnaren, Isabell Olofsson, fick en medalj att hänga kring 
halsen.

Domarna avtackades med varma applåder och en gåva bestående av kex, en burk 
Västerbottenshonung och Västerbottensost – naturligtvis – att avnjutas sittande på 
en sten och titta ut över en lugn norrlandssjö.

Louise Bonta
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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 RAS-dokumentet har nu pågått en tid 
och jag kan lova att vi kommer att ha ett RAS av hög  
kvalitet. Den 20 oktober hade vi ett uppfödar-/
medlemsmöte för att diskutera RAS. Tack till er alla 
som bidrog till bra diskussioner den dagen. När ni 
läser denna tidning så har RAS troligen skickats in till  
SKK. Jag vågar inte just nu sia om när det nya RAS 
blir klubbat. Till er som inte vet vad RAS är så står 
det för Rasspecifik Avelsstrategi och den är väl värd 
att läsa för alla som vill veta mer om samojeden.

I detta nr kan ni också hitta inbjudningarna till Vin-
tersamlingen i Furudal. Jag hoppas att många av er 
kommer att delta i utställningen och dragproven. 
För att säkerställa spårkvaliteten på 30 km-banan 
har vi liksom förra året lagt DP60 i Lomsjöhed. Av 
vad jag hört så kommer det att bli en fin 3 mils 
rundbana, hoppas nu bara att inga stormar fäller 
allt för många träd. I Furudal så kommer vi att be-
höva hjälp av många funktionärer! Kolla gärna in 
hemsidan för vintersamlingen och anmäl dig som 
funktionär!

Har du funderat på en vinterfärd i fjällen med din 
samojed, men inte kommit iväg för att du känner 
dig osäker? Kolla då in distrikt Mälardalens fjäl-
läventyr som har något att erbjuda för både  den 
oerfarne och den fjällvane! Apropå vinter så hoppas 
jag att vi ses ute i spåren!

Vinterhälsningar!  //  Jan-Olof

Faina i morgonsol. [Foto: Anna Palmblad]

Vinterns meriteringstillfällen för samojed

Hej medlem!
Nu är meriteringstillfällena listade inför vinterns säsong! För att ha en hög kvalitet 
på våra meriteringar så är det viktigt att det är många som ställer upp och merit-
erar. Vad gäller antalet meriteringstillfällen skulle vi kunna önska oss att det var fler, 
eller hur? För att det ska vara möjligt, förhoppningsvis redan nästa säsong är det 
två saker som spelar in. Dels är det viktigt att du som medlem i SPHK engagerar dig 
i ditt distrikt och anmäler ditt intresse att hjälpa till att anordna tävlingar/meriter-
ingstillfällen till dem, dels är det viktigt att du deltar på vinterns meriteringstillfällen 
så att vi ser en efterfrågan.
Hoppas vi syns i vinter!

Hälsningar
Jan-Olof // Ordförande SPHK’s rasklubb för samojed

Meriteringstillfällen säsongen 2012/2013 

Plats:  Datum:  Arr.:  Dragpr:  Övrigt: 
2012:
Lomsjöhed  29-31/12  Västra  DP 10  

2013:
Lomsjöhed  2-3/1  Västra  DP 10 
Nederhögen  17-18/1 GRL  DP 60  Max 8 spann släde samt 
    nordiskt 
Nederhögen  20/1   GRL  DP 10 
Lekvattnet  2-3/2  Västra  DP 10 
Lekvattnet  2-3/2 Västra  DP 20+ 4spann släde samt nordiskt 
Furudal  6,7,9,10,11/2 SAM  DP 10 
Furudal  9-10/2  SAM  DP 20+ 4 spann, 6 spann samt nordiskt 
Lomsjöhed  12-13/2 SAM  DP 60  Max 8 spann släde samt 
    nordiskt 
Ryssjön  23-24/2 GD  DP 10 
Ryssjön  23-24/2 GD  DP 20+ 4-6 spann släde samt nordiskt 
Särna/PD  vecka 10  Västra DP 100+   PD=Polardistans
DP=Dragprov
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Vintersamling i Furudal 2013

Inbjudan till officiell utställning 
för samojeder 

Fredagen den 8 februari

Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Per-Harald Nymark, Norge

Anmälan: Via SKK:s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: helene.wrnr@
gmail.com Anmälan skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 
6, 63509 Eskilstuna eller via mail. 
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar. 
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83. 

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas 
med anmälan.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2013-01-13 

Inbetalning sker till SPHK’s rasklubbs postgiro 23 83 54-5

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 170:-
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen-  & championklass 320:-
Veteranklass 8-10 år 240:-
Veteranklass över 10 år gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  160:-

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

För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida: 
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed

Kallelse
SPHK’s rasklubb för samojed kallar till årsmöte

Lördagen 9 februari 2013. Kl 16.00
Plats: Furudal. Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år)

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.

Motioner ska, skriftligen och underskrivna, vara styrelsens sekreterare tillhanda 
senast 15 januari 2013.  

Sekreterare: Karin Olsson, Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

Vintersamling i Furudal 2013

Inbjudan dragtävling, meriteringstillfällen, 
middag och uppfödar-/medlemsmöte

Oredraget 9-10 februari
Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann.  Meriteringstillfälle DP20+.

Linkörning 

DP10 anordnas onsdag, torsdag, lördag, söndag, måndag (6, 7, 9, 10, 11 februari). 
DP10 startar på lördagen och söndagen efter att sista ekipaget i DP20+ gått i mål.

DP60 anordnas tisdag-onsdag (12-13 februari) i Lomsjöhed. Lomsjöhed ligger ca 70 km 
norr om Furudal.

Startavgifter i SEK*  

 Oredraget inkl. DP20+ 650   
 Linkörning 500  
 DP10 250 / tillfälle  
 DP60 650 

* OBS RABATT! 
Medlemmar i SPHK eller likvärdig utländsk klubb har rabatt enligt följande:
• 200 SEK i rabatt på Oredraget inkl DP20+, linkörning och DP60. 
• 100 SEK i rabatt på DP10. 

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 25 januari. Efteranmälan kostar 100 SEK 
extra och görs senast måndag 4 februari. Fler DP10 kan efteranmälas fram till en dag 
innan start utan efteranmälningskostnad. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 
54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.

Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För dragproven 
(DP) gäller SPHK’s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är ett 
måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara chipmärkta.

Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska tas med till dragtävlingarna. 

Gemensam middag med föreläsning av Christina Nisula. 
Fredag 8 februari. Kl 19 i Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).
Anmälan via webformulär och matinformation via webben på http://www.
sphksamojedfurudal.n.nu/middag
Pris 100 SEK. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn+middag

Uppfödar-/medlemsmöte: Måndag 11 februari kl 14.00 i Rådhusets samlingslokal.

För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida: http://
www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed
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”Risk før drivsnø”

[Text: Aage O. Volden, Foto: Jan-Olof Högström] - invitasjon til kløvtur 
i Jemtlandsfjellene. Det var ferietid med turer og fluefiske på Dovrefjell. 
Skulle jeg be om to fridager etter 14 dager på jobb? Så langt å kjøre? Litt 
over 40 mil. Det lot seg høre. Kortere enn til de fleste samlingene i Norsk 
Polarhundklubb. Skandinavia på tvers,- absolutt ingen hindring. Frida-
gene ble innvilget på stående fot av rektor.

Sylane med Blåhammarstugan, Sylstasjoi-
nen og Ekorrdørren var kjent, men ikke 
Jemtlandsfjellene. 4 dager med folk med 
samme rase. Dette var en innertier med 
tanke på hvorfor jeg har samojed,- fir-
beint friluftsliv.  Med to kjente ansikter 
til stede, dro jeg av gårde med stor fri-
modighet. På hjemmebane silte regnet 
og yr.no lovet ikke noe spesielt godt vær 
i nabolandet heller. Det regnet i Trond-
heim. Det regnet i Stjørdal og Storlien. På 

europaveien i Ånn ble jeg møt av et vei-
skilt om risk før drivsnø. Men både i  Ul-
lensåker og Vålådalen regnet det. Sikkert 
mange fine plasser for et telt der inne. 
Midnatt og regn i bøttevis fristet ikke til 
teltliv. Soveposen ble rullet ut i en liten 
suv mellom to bikkjebur. Og jeg som 
trodde at jeg ikke var så tilpasningsdyk-
tig lengre. Natt ble til dag. Regn ble til 
oppholdsvær. Humøret steg betraktelig, 
samtidig som jeg ble svært spørrende til 

Samojeder

svensk landbruk. Da jeg fikk se hesjene 
der inne fikk jeg flashback på tidlig barn-
dom. Der inne ble det brukt staur i stedet 
for streng. Avsides var jeg, ære være de 
som holder gamle tradisjoner ved like. 
Arbeidskrevende er det i hvert fall.

Etter hvert ankom samojedfolket. Mar-
garetha Kohrtz var først ute. Ikke for å 
delta, men for å låne bort en hund til en 
valpekjøper, ta noen bilder og ønske oss 
god tur! Der kom de med hundene. Mye 
slekt av Jekar uten at han gjorde noe 
nummer av det.

Teltet ble lagt igjen i bilen. Det var meldt 
regn og snø i fjellet. Kanskje ikke dumt 
å benytte seg av den svenske turistfo-
reningens fasiliteter. Gjett om jeg var 
glad for det inne ved Stendalsstugan. Det 
var noe hjemlig over regnværet der inne. 
Og det var nok noen firbeinte blant bjør-
kelegger som ikke var helt bekvemme 
med nattens fasiliteter. Jekar har lært seg 
å krype i le i regnvær. 10 måneder gamle 
Numbanu har ikke skjønt det helt. Hun 
lengtet hjem! Eller syntes hun verden var 
urettferdig? Far lå tørt og lunt. Hvorfor 
må jeg ligge her, lurte vel hun på.

Dag to på vei til Gåsenstugan. Det startet 
med oppholdsvær. Etter hvert som høy-
demetrene ble besteget, ble det sludd og 
senere til snø. Snøen hang godt på tøyet. 
Sommerstien forvant under snødekket. 
Da var det godt å ty til vinterleden. Som 
nordmann er jeg imponert over den mer-
kingen.- snorrett. Slikt har vi ikke i Nor-
ge. Og heller ikke nødbuene.  Og dette 
var en dag en slik bu kom godt til nytte. 
Trangt, men varmt, men alt er bedre enn 
å innta maten i det fri når bløtsnøen laver 
ned. 

Leo Kirgios

Ovan: Samojeder på led

Nedan:  Sara Jonssons Isidor
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Jeg pleier å si at jeg er som vedstabelen, 
venter på vinteren. Dette var i tidligste 
laget. Vel inne på Gåsenstugan var fjellet 
kvitt. Snø godt over skoene. Igjen en ny 
erfaring med turistforeninger og hytter. 
På hytta var det pledd til bikkjene. Bør-
ste for å fjerne hundehår i sengene. Men 
hundene måtte sove ute. Det tok de med 
godt humør. Og Numbanu fikk jo herje 
litt med halvbroren som stod en halv me-
ter for nære.  Når jeg åpnet vinduet og ba 
henne å være ”rolig” ble det litt munter 
stemning blant mine tobente følgesven-
ner uten at jeg skjønte hvorfor. Det endte 
med at kjettingen ble gjort en halv meter 
kortere. Ikke noe spesielt morsomt for 
Numbanu, men hun ble rolig (stille).

Første uka i september. Snøen godt opp 
på leggen. Dagens tur blir nevnt for ste-
dets vertinne. Med forbehold om all ver-
dens store språkproblemer protesterer 
jeg mot å vade i vann til langt opp på lå-
ret på denne tiden av året. Skulle vi fulgt 
sommerleden måtte vi det. Vinterleden 
gikk tvers over eller midt i alle vann. Jan-
Olof var en lydhør mann. Vi unngikk alle 
vann, men vi fikk oppleve snødybder opp 
til skrittet. Slikt varsler ikke kartet om!

Det gikk raskt ned i lavere lende. Etter 
hvert dukket lappljung, kråkbær, rip-
bær og hjortron (takk til Margaretha 
og Wouter slik at jeg kan briljere med 
svenske plantenavn)  opp. Terrenget ble 
som vi forventer i september. Temperatu-
ren like så, - 3-4 grader og sterk, meget 
sterk vind.

Vålådalsstugan lå langt der framme. Ved 
siden av oss lå det fine vann. Ingen vak 
på vannet, men kjenner lengselen etter 
fluestanga. 

Gåsen täckt i snö

Ovan: SNÖ med Coda, Leo, Erika och Bettan

Nedan:  Snö och sten med Aage, Petra, Sara 
och hundarna Blanca och Isidor

Verten på hytta fikk napp. Nå er jeg 
medlem av den svenske turistforeningen. 
Sparte noen kroner på den måten. 

Siste morgen, svært så tidlig. Ikke nok 
med at det var siste etappe til beins. De 
fleste hadde noen mil i bilen senere på 
dagen. Jeg var ikke den som skulle kjøre 
lengst. 

Fjellene i vest lå badet i rødlig sol. En 
høstmorgen slik vi ønsker den skal være. 
Det ble en fin tur tidlig morgen i høyf-
jellet. Etter hvert kom vi ned i de dype 
skoger. At det hadde vært folk her før oss 
fikk vi bekreftet på en gammel samisk 
bosetning. Her inne var det en lærer for 
noen samiske barn. Som lærer er det vel 
ingen grunn til å romantisere lærergjer-
ningen der inne i de dype skoger.

Etter hvert som vi nærmet oss Vålådalen 
ble vi gjort oppmerksom på informasjons-
skilt om svenske idrettshelter som hadde 
lagt ned noen dryge treningstimer i dette 
landskapet til nasjonens ære. Med skam 
og melde, helt ukjente for meg.

Men furuleggene som var skrapt lyse, det 
besøkende var det litt mer kjent ved. Her 
hadde Hr Bjørn vært på visitt.  Oss var 
han ikke interessert i å hilse på. Det var 
kanskje like bra. 

Hva har jeg lært? Litt drøyt å si ingen ting. 
Greit å vite at om det er mye ”norsken” 
(nordlys) i Jemtlandsfjellene, handler det 
ikke om oss norske,- nordmenn. Og når 
Jan-Olof ber meg om å ta ”hinken”, hin-
ker jeg ikke (hoppe på en fot), men tar et 
godt tak i spannet og henter vann. 

Det beste var vel å få erfare at svensk og 
norsk turtradisjon ikke ligger så veldig 
langt fra hverandre. Jeg har fått bekreftet 
at et liv med samojed handler om frilufts-
liv. 

Det som forundrer meg er at det ikke er 
mer samkvem mellom polarhundeiere på 
tvers av Skandinavia. Det kan da umulig 
være avstandene. Heller ikke den røde 
streken som er på kartet litt vest for Stor-
lien. Den så jeg ikke på tur hjem i dags-
lys!

Stor takk til dere alle! Ikke minst til Jan-
Olof som tok initiativet. Var det ikke 
noen som nevnte Kebnekaise neste år?

Aage O. Volden.
Vestnes i Møre og Romsdal,

Norge
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SIBERIAN HUSKY VALPAR
 Finnes: 7 Siberian husky, han valpar.
Kullen (8+2) är född 23 september 2012
 
e: S57126/2004  SE(POLAR)SH Gerber-
gärdets Dallas Star 
u: S49678/2004 Alelunds Artemis
 
Dom är registrerade i SKK, vaccinerade, 
chippde, vet. besiktigade, avmaskade 
och har en doldafel försäkring.
 
Dallas och många av hans avkommer 
går i led, och är duktiga draghundar.
 
Bilder samt info om kullen finns på: 
www.alelunds.se

Vid intresse ring Jeanette, 0416-333 40

26/12-11 föddes 5 valpar hos oss. De är 
efter Gevonnes Canopus S57087/2002 
och Dammstugans Natalja Smirnvov-
skaija S33822/2004.
Dessa valpar är välpälsade, sociala, 
trevliga och lättlärda/hanterliga.

Vi hoppas också att en ganska färsk par-
ning mellan Dammstugans Kegaj Smirn-
vovitj S33820/2004 och Deercreeks 
Jersey of Manantial SE55111/2010 
(AKCWS 19213207) ska resultera i en 
bra kull. De föds i såfall kring nyår. Det 
kan då eventuellt bli någon valp till salu 
även där.

Annika & Micke, 0240-300 18, 070-
243 36 08

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

SAMOJED
Vi har en samojedtik på 10 månader 
som heter Zoe som vi behöver hjälp 
med. 

Antingen att hitta en fodervärd i vårt 
område (västerås) eller om vi ska fun-
dera på en omplacering?! 

I vårt fall har det blivit så att hon inte 
trivs i våran nya lägenhet och kräver 
mer än vi nånsin kunnat ana. Får vi 
hjälpa här så vet vi att hon kommer i 
rätta händer.

Hennes uppfödare kommer från Norge, 
hon är registrerad här i Sverige och är 
försäkrad. mer kärleksfull hund hittar 
du inte. Med vänlig hälsning/Veronika 
och Johan

Kontakt: Veronika 0761850307 
verro85@hotmail.com
Johan: 0705443769 

ÖVRIGT
Sprintsläde RSS (Rotter Speed Sled)
Komplett med dubbla bromsar, ankar-
hållare och medar.

Nypris ca 15000:-

8500:- eller bud.

Kennel Fenrisulven
Peter 070 6220546
info@fenrisulv.se

Greentrail Athos. [Foto: Jeanette Jatko & Micke 
Modigh, Sakajärvi]

3 st väl inkörda siberian husky hanar, 
4-7 år.

Killick: s63886/2008
Fenris: s36630/2005
Isor: s36629/2005

Bosse Vildmannen Lindström
0706537180

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

0730-234 063 kari-mette@hotmail.se

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

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546,  070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se

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

KENNEL ARCTIC ARSSARNERIT

Siberian huskies for middle and long distance racing
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”Jag är beroende av ett tält som tål mycket användning. Ofta vilar jag bara 3-5 timmar, 
vilket betyder att det är avgörande att tältet är snabbt och lätt att sätta upp och packa 

ned. Jag uppskattar det stora utrymmet i tältet eftersom jag ofta har hundutrustning som 
behöver torka eller en hund som behöver omsorg och vila. Vädret är ofta dåligt och tältet 
måste vara komfortabelt även i storm och annat dåligt väder. Jag är verkligen glad åt mitt 
Keron 3 GT och ser fram emot varje gång jag får krypa in i mitt tält!”

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

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

mitt andra hem.”
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