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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: Freddie Åkerlind, Ed 80, 686 94 Rottneros, mobil: 070-542 07 20 
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 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)
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar, 
att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar,
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med frågor 
som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, 
hundägaren och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Vakant 
Sekreterare:  Agneta Nilsson Hörnlund sekreterare@sphk.se
 Sandbäcken 1  Tel: 0501-199 54
 542 91 Torsö 
Vice ordförande Freddie Åkerlind freddie.akerlind@telia.com
 Ed 80 Mobil: 070-542 07 20
 686 94 Rottneros
Ekonomiansvarig Christina Kleemo christina.kleemo@hotmail.com
 Axtorp Holma 1 Mobil: 0702-88 32 13
 543 92 Tibro 

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: Kirsten Poulsen alaskanmalamute@mihakias.com
 Mullnäset 105 0705-52 57 07
 833 92 Strömsund
Grönlandshund: Monica Hjelm 0657-352 35
 Hamravägen 120 072-74 33 299
 820 51 Hamra Irkes@telia.com
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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Nytt år !

Första numret av Polarhunden blev tunnt. 
Kanske är folk bortresta eller glömt av att 
skicka in material eller så är det bara så att den 
här perioden är folk helt enkelt för upptagna. 
Och med all rätta :-) Det är ju nu som är 
"vår" tid på året. Alla tävlingar, meriteringar 
och träffar sker ju nu. Det är ju bara för oss 
i redaktionskommiteen att komma ihåg till 
nästa år. Och vara förberedda med "eget" 
material.

När ni skickar in bilder till tidningen måste ni 
komma ihåg att skriva bildtext och fotograf. 
Börja bildtexten med "filnamnet" på eran 
bild och sen bildtext och fotograf. Inte alltid 
så lätt att lista ut från min sida även om det 
verkar helt självklart för Er :-)

Lite förvånad blev jag dock av att det var så 
få som skickade in bilder. Jag fick kort av 
endast TRE personer till detta nummer. Lite 
hade jag kvar sen tidigare men det börjar 
sina nu i arkivet så till nästa nummer:
 
Ha en underbar februari-mars och

GLÖM INTE KAMERAN
// Mia

Det blev ett fel i Louis Liljedahls artikel 
"Ny forskning avlivar gamla myter" i 
förra numret av Polarhunden. Diagram-
met som visar de olika eskimåkulturenas 
utbredning i tid skall ha texten: År före 
nutid.

// Redaktionen

Detta.är.Mamma.Tolinka.och.dottern.
Maia.5.månader.i.lektagen!

[Foto:.Margareta.Kohrtz]

Omslagsfoto:.
Alaskan.malamutespann.redo.för.
andra.etappen.av.Vildmarksracet.

i.Nornäs..
[Foto:.Mia.Karacs]



LEDAR
      SKALLET

Styrelsemöte i december 2012

SPHKs styrelse hade ett Skypemöte den 18 december. Protokoll finns på hemsidan. 
Klippt ur protokollet:

•	 Västra distriktet har inkommit med en av revisor godkänd ekonomisk redovis-
ning för Polardistans 2012. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och att 
huvudstyrelsen ska stå för underskottet.

•	 Västra distriktet genom tävlingsledningen för Polardistans 2013 har inkommit 
med budget och ansökan om förlustgaranti på 24 640 kr. Styrelsen beslutar att 
bevilja en förslutgaranti på 25 000 kr i SPHKs budgeten för 2013 samt att upp-
mana tävlingsledningen att sträva efter ett nollresultat.

•	 En tidplan för arbetet med nya regler för meritering 2017-2022 godkändes.

•	 Styrelsen beslutar att rekommendera rasklubbarna att lägsta ålder på föraren vid 
en meritering ska vara 19 år. 

•	 Styrelsen beslöt att anta en offert för ny plattform för våra hemsidor.

•	 Ordförande redogör för vilka åtgärder som arbetsutskottet har vidtagit för att 
försöka få ett avslut på diskussionen om principer för bidrag ur SKKs landlags-
fond.

•	 Styrelsen beslutar att gå fram med ett förslag till årsmötet om att huvudstyrelsen i 
framtiden inte ska ge ekonomiskt stöd till enskilda personer för deras träning och 
tävlande. Det finns tre motiv:

- Ekonomiskt stöd är skattepliktigt, mottagaren ska betala skatt och SPHK ska 
betala lagstadgade arbetsgivaravgifter.

- Ett begränsat antal av de som fått stöd, visar att de uppskattat det. Av de som 
fick ta del av det bidrag ur SKKs landlagsfond som SPHK fördelade 2011 
tackade endast drygt häften. 

- Principer för fördelning av bidrag har lett till uppslitande diskussioner inom 
SPHK.

•	 För att ge styrelsen arbetsro och av personliga skäl avsäger sig Ninni Hjortvall 
och Gunilla Mellgren vid mötet sina uppdrag i SPHKs huvudstyrelse.

•	 Ewa Lofvar Konradsson har avsagt sig uppdraget att vara ordförande i rasklub-
ben för alaskan malamute och ledamot i SPHKs styrelse

•	 Nisse Uppström, Lennart Andersson och Ylwa Malmberg har avsagt sig uppdra-
get att ingå i arbetsgruppen som har uppdraget att göra en utredning om SPHKs 
framtida agerande inom draghundsporten. 

Gunilla Mellgren // Mötesordförande

Så användes din medlemsavgift 2012 

Hur din medlemsavgift används inom föreningen styrs av den verksamhetsplan och 
den budget som årsmötet fastställer. Förändringar kan uppstå under året. I budgeten 
för 2012 fanns utrymme för inköp av en ny plattform för våra hemsidor. Styrelsen 
valde leverantör vid sitt möte i december, vilket innebär att kostnaderna uppstår 
2013. 

Cirka 80 % av våra betalande medlemmar betalar full avgift, dvs. 350 kr per år. De 
står för drygt 96 % av föreningens medlemsintäkter. Resterande betalande medlem-
mar är familjemedlemmar, som betalar 50 kr per person.

Man kan ha olika synsätt när man fördelar kostnader och intäkter när man räknar ut 
vad medlemsavgiften går till. Vi har räknat utifrån ett preliminärt bokslut och kom-
mit fram till följande siffror för 2012.

Din medlemsavgift under 2012 har gått till
98 kr  Polarhunden: originalframställning, tryck, utgivningsbevis och 
 distribution. Annonsintäkter är avräknade.
86 kr  Lokaler, logi, mat och resor för årsmöte, arbetshelg, styrelsemöten och 
 arbete i kommittéer.
44 kr  SKK's hantering av vårt medlemsregister.
41 kr  Bidrag till distriktens verksamheter.
38 kr  Bidrag till rasklubbarnas verksamheter.
22 kr  Ekonomihantering och redovisning.
13 kr  Kontorskostnader som telefon, porto, kontorsmaterial, bank, 
 försäkring mm. 
  8 kr Bidrag till Polarhundsmästerskap och Polardistans.

Gunilla Mellgren, kassör januari – maj
Ninni Hjortvall, ekonomiansvarig maj - december
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar 

VARMT VÄLKOMNA

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

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

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

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Camilla Grahn/Arvidsjaur, Sanna Ejdeholm/Kiruna, Linnea Råberg/Kurravaara, 
Nathalie Marakatt/Kalix, Johanna Burström/Öjebyn, Daniel Tiensuu/Gällivare, 
Margit Öderyd/Gällivare

Nedre Norra
Marit Liss/Umeå, Liselott Prestjan/Hede, Jesper Sörensen/Nälden 

GävleDala
Lars Forslund/Sandviken, Fredrik de Mare´/Sälen, Amanda Malis/Älvdalen, Jacob 
Bolldén/Älvdalen, Mats Zettergren/Järbo    

Mälardalen
Charlotte Mogensen/Alunda, Dan Sörensen/Alunda, Niklas Pettersson/Nora, Reine 
Taekema/Almunge, Gun-Louise Spens/Hässelby, Pia Kihlström/Enköping, Ola Ax-
elsson/Enköping, Kim Jensen/Pålsboda, Karolina Tapper/Västerås  

Västra
Andreas Olsson/Skillingsfors, Tomas Svensson/Herrljunga, Elisabeth Hammarberg/
Vara, Keijo Tervakoski/Trollhättan, Emelie Hellström/Göteborg, Alexander Lage-
myr/Östmark, Malin Torstensson/Dingle, Therese Stenberg/Vara, Ylva Stenberg/
Vara, Jenny Petman/Åmål   

Södra
Andreas Regnander/Norrköping, Charlotte Svensson/Åseda, Ulla Karlsson/Norrkö-
ping, Åsa Lindstedt/Mullsjö, Johan Lundahl/Malmö, Fredrik Sundin/Varberg, Sara 
Johansson/Mörrum, Richard Gunnarsson/Kristianstad, Helena Grauers Johansson/
Heberg, Andreas Hermansson/Ronneby, Tobias Wanås/Tygelsjö, Daniel Ljung/Hel-
singborg

Utland
Minna Leppäniemi/Finland

Valberedningen informerar

Enligt den 10e paragrafen av SPHK's stadgar skall valberedningen förbereda de val 
som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmötet. Valberedningen skall bestå av en 
person per rasklubb. 

Sammanställningen ser i år ut så här:

• Margareta Kohrtz ”Samojed” (sammankallande): 070-639 93 45
 villaborg.samojed@telia.com
• Donald Eriksson ” Siberian husky”, donald.eriksson@auroraborealis.nu
• Jennie Kraft Hult ”Alaskan malamute”,  tama.icequeen@gmail.com
• Kari-Mette Sundal ”Grönlandshund”, kari-mette@hotmail.se

Vi är redan ett bra tag i farten med att söka efter personer som tillsammans utgör 
en bra representation av SPHK's medlemmar samt bidrar med kunskaper och 
erfarenheter till klubbens ledning. Men det är inte bara vi i valberedningen som kan 
hitta kandidater till olika uppdrag. Vi vill gärna ha förslag  av er medlemmar. Det är 
självklart att man bara ska ge förslag på personer som är tillfrågade och visade sig 
vara intresserade.

I skrivande stund är det följande poster vi söker kandidater till:

1. Ordförande 1 år
2. Två ordinarie Ledamöter, varav en på 2 år och en på 1 år (fyllnadsval)
3. 1 suppleant fyllnadsval 1år.
4. Två revisorer nyval 1 år. Sittande skall tillfrågas.
5. Två revisorssuppleanter 1år. En sittande skall tillfrågas.

Valberedningen genom Margareta Kohrtz

Kallelse till SPHK årsmöte 

Lördagen den 18 maj 2013, kl. 18.00 i Sjulnäs, Piteå 
(i samband med Övre Norras utställning och SKK’s nationella utställning).

Motioner ska vara SPHK’s sekreterare 
Agneta Nilsson Hörnlund

Sandbäcken 1, 542 91 Torsö 
(e-post: sekreterare@sphk.se) tillhanda 

senast 5 veckor före årsmötet dvs senast den 13 april.
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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 2013

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!
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SMALL.DETAIL´S.ICEMAN,.siberian.husky
[Foto:.Jeanette.Jatko.&.Micael.Modigh,.Sakajärvi]
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beskattas men med vissa 
undantag. Skatteverket 
har utmärkta och tämli-
gen lättlästa skrifter för 
den som vill förkovra sig i 
ämnet. Ideella föreningar 
är skattebefriade så länge 
som länge som man hål-
ler sig inom sin normala 
verksamhet. Kommer man 
in på idrott och idrotts-
föreningar med mycket 
pengar kan det dock lätt 
bli gränsdragningspro-
blem.

I detta fall betalar SKK 
som ideell förening ut 
ett bidrag till en annan 
ideell förening som skall 
användas till betalande 
av startavgifter och/el-
ler resekostnader till ett 
VM. Det är otvetydigt 
skattefritt.  SPHK betalar 
inte startavgifterna utan 
vidarebefordrar pengarna 
till deltagarna på VM. 

Det kan då betraktas som 
antingen ett stipendium 
i samband med lands-
lagsdeltagande vilket är 
skattefritt. Eller, man kan 
se det som en ersättning 
till idrottsutövare vilket 
skall belastas med arbets-
givaravgifter och skatteav-
drag. Men på den nivå vi 
bedriver vår verksamhet 
finns det flera undantag 
och beloppsgränser. Det 
mest tillämpliga på den 
är att det skall betraktas 

som hobbyverksamhet 
och då skall den som får 
bidraget själv betala skatt 
och arbetsgivaravgifter 
på nettoinkomsten efter 
avdrag. Eftersom bara 
startavgiften, som delta-
garna själva betalade, var 
högre än bidraget så blir 
det ingen skatt. För detta 
finns en speciell blankett 
T2 som bifogas självde-
klarationen. 

Det kan vara bra att 
känna till att detta också 
gäller andra inkomster 
inom hundvärlden som 
t.ex. försäljning av valpar.

Det är aldrig skattefritt 
utan skall beskattas som 
näringsverksamhet om det 
har ett vinstsyfte eller an-
nars som hobbyverksam-
het. Från försäljningsin-
täkten får man dra av alla 
kostnader man haft.

Har man underskott i 
verksamheten får det 
sparas till ett annat år för 
att kvitta eventuell vinst 
då. Man får dock aldrig 
någon skattereduktion 
för underskott i hob-
byverksamhet. Det kan 
vara bra att tänka på att 
ha en enkel bokföring på 
kostnader man har för sin 
hobby för att i framtiden 
kunna kvitta mot över-
skott om man säljer t.ex. 
en valpkull!

Hoppas vi får en ny 
styrelse som arbetar efter 
SPHK’s ändamålsparagraf 

”att bevara och utveckla 
polarhundarnas egenska-
per och verka för aktivt 
bruk av dessa som drag-
hundar”

Erik Sundin, 
avhoppad revisor

insändare

Om landslags-
bidragen

Den segslitna frågan om 
landslagsbidrag har nu 
kommit till en slutpunkt.  
Priset blev högt för 
Polarhundklubben men 
förhoppningsvis har man 
lärt sig något.

Bakgrund

SKK har en fond för 
landslagsbidrag och ur 
den kan man söka maxi-
malt 25 000 kronor för att 
stödja deltagande i inter-
nationella tävlingar med 
svenska renrasiga hundar. 
SPHK sökte och beviljades 
pengar och beslutade att 
utbetala 1000 respektive 
2 600 kronor till dem som 
tävlade i nordic breed-
klasserna på VM i Norge i 
sprint och långdistans.

Detta beslut ändrades se-
nare av AU som beslutade 
att inte betala ut pengar 
till 3 förare som inte hade 
draghundsförarlicens i 
något av SPHK-distrikten. 
Deras pengar återbetaldes 
istället till SKK!

Frågan anmäldes till 
SPHK’S revisorer som 
enhälligt fastslog att detta 
var felaktigt och att sty-
relsen inte hade grund för 

sitt beslut i SPHK’s stad-
gar och regler och heller 
inte i SKK’s anvisningar 
för landslagsbidrag. 
Styrelsen uppmanades att 
ompröva sitt beslut.

Styrelsen ignorerar re-
visorernas uppmaning. 
Frågan väcks på årsmötet 
som också konstaterar 
att styrelsen gjort fel och 
beslutar att styrelsen skall 
ompröva sitt beslut.

Den nya styrelsen står 
fast vid tidigare styrelses 
beslut att inte ompröva 
frågan. Man hänvisar 
bland annat till att SPHK 
skulle bli skattskyldigt 
för bidraget. Man har 
dock försökt få SKK att 
återbetala de pengar som 
SPHK betalat tillbaka men 
det kan inte SKK göra då 
man nu är inne i ett nytt 
verksamhetsår.

Styrelsens ordförande 
och ekonomiskt ansva-
riga väljer att betala ut 
pengarna ur egen ficka 
och avgår ur styrelsen. De 
pengar som betalats ut 
skänks av bidragstagarna 
till rasklubben för SH och 
till Mälardalsdistriktets 
fjällkurs.

Reflektioner

Det är givetvis sorgligt att 
två ledande förtroendeval-

da väljer att lämna sina 
uppdrag men tyvärr var 
det oundvikligt. Denna 
fråga har också lett till att 
flera andra förtroendeval-
da lämnat sina uppdrag. 
Som styrelseledamot kan 
och skall man givetvis 
ha sina egna åsikter och 
uppfattningar men styrel-
sen beslut måste fattas på 
de grunder som stadgar 
och regler föreskriver. 
Styrelsen måste ha mycket 
starka skäl för att gå emot 
revisorer och årsmöte.

Styrelsen kunde och borde 
ha löst denna fråga myck-
et tidigare. Man kunde 
gjort det enkelt för sig och 
”skyllt på” revisorerna 
och då hunnit få tillbaka 
pengarna från SKK. 

Nu valde man istället att 
ta strid för något som 
måste ha sin grund i 
någon form av personliga 
motsättningar. Ledande i 
den har frågan har varit 
Per Agefelt men han av-
gick vid årsmötet och den 
nya styrelsen borde däref-
ter kunnat agera friare.

Frågan om skattskyldig-
het är intressant men 
styrelsens slutsats var helt 
felaktig, vilket kanske är 
tur för styrelsen som an-
nars begått skattebrott. Vi 
har i Sverige ett skatte
system där i stort sett allt 

insändare
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http://www.vastra.sphk.se

Hej på er alla i Västra distriktet

Just nu väntar vi på att Västras vinterrace i Lekvatt- 
net, Värmland skall gå av stapeln. Med meriterings-
möjlighet för alla fyra raserna. Västra har även stått 
som medarrangör till vildmarksracet där kooperati-
vet i Nornäs stått för genomförandet. 

Vi har även genomfört en meritering i Hälsingland 
där vi hade några som tog chansen att meritera sina 
hundar.

Polardistansplaneringen med Karina Andreasen och 
Ninni Hjortvall i spetsen fortsätter oförtrutet och 
tävlingen är genomförd när detta kommer i tryck, 
mer om detta i nästa nummer.
Passar på att påminna om Västra årsmöte som 
kommer att hållas den 7 april 2013 klockan 12 på 
Hjärtumsgården i Hjärtum. Alla medlemmar hälsas 
varmt välkomna med kaffe och smörgås.

Hälsningar från 
Polarforskare Palmblad, övriga styrelsen och akti-

vitetsansvariga

SMALL.DETAIL´S.AMAZING.GRACE..Siberian.husky
[Foto/äg:.Jeanette.Jatko.&.Micael.Modigh,.Sakajärvi]

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

SPHK Södra inbjuder till officiell utställning 
för renrasiga polarhundar

Lördagen den 27 april 2013
Plats: Vaggeryds friluftsgård

Alaskan malamute, grönlandshund och samojed 
döms av Christina Bjerstedt-Ohlsson

Siberian husky döms av Gunilla Sandberg
Med reservation för domarändring beroende på 

antal anmälda

Anmälan
Skriftlig anmälan på SKK’s anmälningsblankett 
sändes per post eller mail till Malin Granqvist, 
Kollsered Skogsbrynet 1, 441 93 Alingsås. E-post: 
info@villiviimas.se med blanketten som bifogad fil. 
Vid anmälan per mail skall du få bekräftelse inom 
3 dagar annars får du kontrollera så din anmälan 
kommit fram.

Anmälningsavgift
Valpklass 4-6mån, 6-9 mån  180 kr
Juniorklass 9-18 mån    280 kr
Unghundsklass 15-24 mån   280 kr
Öppen klass fr. 15 mån    280 kr
Bruksklass    280 kr
Championklass    280 kr
Veteranklass fr. 8 år   280 kr
Veteraner över 10 år    280 kr
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 150 kr

Barn med hund och parklassen anmäls på plats, 50 kr
Sista anmälnings- och betalningsdag är den 2013-03-29

Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2013-04-05 mot extra avgift på 100 kronor per 
hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdagen blir det efteranmälan, 
(gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande. Hundars, vars ägare är bosatta 
i Sverige skall vara registrerade i SKK. För utländska hundar måste kopia av stamtavla 
bifogas i anmälan. Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser gäller enligt 
SKK’s regelverk.

Betalning till bankgironummer: 865-3883, SPHK Södra. Märk inbetalningen med 
hundens reg. nr. samt ägarens namn.

Upplysningar Malin Granqvist, 0762-12 00 91, info@villiviimas.se

Varmt välkomna!

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
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Västra distriktet kallar till årsmöte
söndagen den 7 april 2013 

på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Mötet börjar klockan 12.00
Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens sekre-

terare Niklas Olsson tillhanda senast 24 mars 2013.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Hej

I maj månad 2012 fick vi ett erbjudande från Herr-
fallet om vinterarrangemang i Arboga.

Herrfallets ägare Terje erbjuder sig att köra upp 
olika spårdistanser. Spåren går både på land och på 
isen. Man kan få upp till 6 mil Arboga till Örebro.
Den 12-13 Januari 2013 var vi ett glatt gäng med 
hundar som var med och provkörde olika dis-
tanslängder. Helgen blev lyckad och alla ser fram 
emot kommande arrangemang i Herrfallet. 

Radio Wästmanland och lokalpressen kom och in-
tervjuade och fotade hundar och förare. Även några 
kom och provade med sina hundar och blev helt 
tagna för vår sport. Söndagens körning avslutades 
med en 2 mils runda på sjön i strålande solsken. 
Många från orten kom och tittade på oss och frå-
gade om våra hundraser.

Under tiden som jag Britt var ute tillsammans med 
Terje Herrfallets ägare och körde upp och märkte 
spåren med scouter så höll Gabriella i information 
om vad man bör tänka på både innan och efter kör-
ning med hundarna hundvård m.m.

2014 är det tänkt att vi i SPHK Mälardalen ska ha vårt eget KM i Arboga Herrfallet. 
Tävlingen har namnet Arboga Arctic Race då kommunen kommer att ställa upp för 

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

Att..springa..över..broar...är..inga..bekymmer..för..våra..
huskies..[Foto:.Monika..Karlsson,.Lappland.Dream.kennel]

 Moster Runa Jacobssons hundar. 
[Foto: Filippa Bergman]
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att vi ska kunna köra på deras marker. Denna tävling är tänkt vara återkopplande 
årligen, då samarbetet med både campingen och kommunen fungerar och platsen är 
mitt i distriktet, framför allt många stugor och en strålande vacker natur runt om.

Vi som var på plats diskuterade att även lägga en tre dagars tur fredag till söndag där 
man frivilligt kan övernatta i tält på någon av öarna även ta dags turer ut och bara 
grilla fika på sjön.

Vi hoppas på ett aktivt liv i distriktet under året och kunna få till meriteringstillfällen 
i distriktet både på barmark och snö. I skrivande stund har snön fallit sedan tidig 
morgon och snöar fortfarande under kvällen så vist kan vi köra våra hundar på det 
lokala planet.

Ungdomsaktiviteter ser vi positivt på. Personligen tror jag det finns många ungdomar 
i distriktet men dom har nog inte fått information om vad det innebär med läger och 
aktiviteter, där får vi bättra oss ev. utskick  med inbjudan.

Mvh: Britt

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

Hejsan!

Nytt år och vintern är i full skrud, kylan har tagit 
ett grepp om oss men vi trotsar detta och kör med 
hundarna ändå =)

Styrelsen vill med det gångna året tacka för de 
aktiviteter som varit och tacka för funktionärers 
arbete. Delar av gamla styrelsen har avgått och nya 
blivit tillsatta på årsmötet som var i Lillholmsjö i 
samband med KM tillika rasmästerskap för siberian 
husky.

Vill gratulera till fina resultat av nedre norringar på 
SM i Falun.

Camilla Eklund

Working.Husky.Maja.visade.sig,.ganska.otippat,.då.
alla.andra.ledarhundarna.var.trätta,.vara.en.fenomenal.
ledarhund.i.djup.ospårad.snö..[Foto:.Matti.Holmgren,.

Working.Husky.kennel]
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SPHK Nedre Norra inbjuder till 
Klubbmästerskap i Lillholmsjö den 2 och 3 mars 2013

För B- och C-hundar körs tävlingen enligt IFSS regelverk + de nationella tilläggs-
reglerna och vikter i enlighet med SPHK’s gällande meriteringsregler.

Tävlingen är ett meriteringstillfälle för
Alaskan malamute: Dragprov 10, dragprov 60 och dragprov 100+ 
Siberian husky: Dragprov 20+ sprint och medeldistans, tillika SH-rasmästerskap 
och SH-Cup  
Samojed: Dragprov 10 
Grönlandshund: Dragprov10

För frågor rörande meritering
Alaskan malamute: Ninni Hjortvall tel: +46 70 227 28 56, ninni.hjorvall@hotmail.
com. Kirsten Poulsen kommer att vara AM’s representant på plats, tel: +46 
70 552 57 07 
Siberian husky: Lisbeth Brax Olofsson, tel. +46 70 668 59 43 eller Pernilla West, 
+46 73 049 07 46. 
Samojed: Jan-Olof Högström, finns på plats, +46 70 561 47 83 
Grönlandshund: Karin Olsson, finns på plats, +46 70 260 72 90,

Klasser och distanser  
Släde
UMD: öppen klass medeldistans max 12 hundar - 46,4 km 
LMD: Begränsad medeldistans max 6 hundar - 46,4 km  
US : Öppen klass sprint - 24,2 km 
8 spann – 16,3 km 
6 spann – 13,5 km 
4 spann – 13,5 km

Barn och ungdomar 
2Y  2,5km     
3Y  5 km 
4J   8 km  

Lina och pulka (Inte combined och inte stafett)
Män: 13,5 km, MSJ, MS1, MSV    
Kvinnor:  8 km  WSJ, WS1, MSV 
Barn: 2,5 km  
Ungdom/junior: 5 km (13-16 år) MSY,WSY ,MPY,WPY

Efter tävlingen på lördag - inofficiell rookietävling på 4-spannsbana 8 km. An-
mälan via mejl till Björn Ramström

Sekretariat på startområdet 
Fredag  1 mars  2013   16.00-21.00   
Lördag 2 mars 2013   08.00-10.00   
Söndag 3 mars 2013  08.00-10.00 

Veterinärbesiktning: Fredag 17.00 – 21.00 på startområdet. Besök sekretariatet 
för vaccinationskontroll FÖRE veterinärbesiktningen! Chiplistan skall vara ifylld 
innan besiktning av hundarna sker. Chiplista kan hämtas från NN’s hemsida el-
ler på SPHK’s hemsida under dokument. Alla klasser använder samma chiplista. 
Ett ex. skall lämnas till veterinären och de som skall meritera skall lämna ett ex. 
till representanten från respektive rasklubb i sekretariatet. Hundarna kommer 
även att bli slumpvis chipkontrollerade under tävlingsdagarna. 

Anmälan för tävlingen görs via draghundsportförbundet, http://www.draghund-
sport.se.

OBS!! Har man anmält sig till tävlingen är man också automatiskt anmäld till 
meritering när sådan är utlyst.

Hundar som plockas bort ur spannet under helgen skall skriftligen meddelas till 
sekretariatet. 

Förarmöte: Preliminärt, ev. ändringar kan ske. Lördag kl. 08.00 för dem som 
kör Medeldistans. Annars lördag och söndag kl. 09.00 utanför sekretariatet på 
startplatsen. 

Första start: Lördag och söndag kl. 10.00 

Domare: Alf Hallén, tel: +46 70 216 75 88

Tävlingsledare: Björn Ramström, tel: + 46 70 318 47 20, bjorn.rama@telia.com

Startordning och PM läggs ut på NN’s hemsida och SDSF’s hemsida ca. en vecka 
före tävling. Därefter tillåts inga byten av klasser. Om ni är förhindrad att delta 
på tävlingen så meddela detta till tävlingsledaren så fort som möjligt.

Efter sista målgång varje dag sladdas spåren. 

Logi: Bokas hos Björn Ramström, tel: + 46 70 318 47 20, bjorn.rama@telia.
com. 

Startavgiften betalas in på NN, bankgiro 860-0371, märk inbetalning ”KM 
2013 – ”Inbetalare”. Sista anmälningsdag är den 20 februari 2013. Inga efteran-
mälningar.

forts. på nästa sida
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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 

Kamratmiddag ”buffe” lördag kväll kl. 18.00. Anmälan Björn Ramström senast 
24/2. Pris: Betalas på plats 160 kr/pers + dryck. 

Har du övriga funderingar kan du ta kontakt med Björn Ramström tel: + 46 
070 318 47 20. 

Vänligen tänk på att vara uppmärksam om ni är ute och tränar hundar!

Tänk på att visa varandra respekt och hänsyn. Självklart tar alla upp efter sig 
och lämnar tävlingsplatsen i samma fina skick som den var när vi kom!

God tur och varmt välkomna hälsar Nedre Norra!

Hejsan!

Nu när vi har årets första polarhundstidning i vår 
hand har vi förhoppningsvis hunnit genomföra de-
lar av årets planerade tävlingar, utställningar, klubb-
träffar och andra polarhundsmässiga aktiviteter. 

Jag ska passa på och tacka er som skickat in bidrag 
till tidningen och inte minst Mia K för allt arbete 
med tidningen. Det förra numret av polarhunden 
var både matnyttig, roande och stimulerande, visst 
är det fantastiskt med våra polarhundar och allt de 
ger oss.

I läsande stund kan vi hålla tummarna för dem som 
kör Polardistans under denna vecka och de som pla-
nerar att köra Beavertraptrail om två veckor. Till 
oss andra som inte ska tävla just nu säger jag ”god 
tur” och hoppas att ni har möjlighet att få fina och 
minnesvärda turer under våren.

Hälsningar 
Helen Söderström, sekreterare Övre Norra

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

Vinterläger.i.Jämtlnadsfjällen..[Foto:.Jan-Olof.Högström]
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Där görs det ofta en första bedömning 
om vem man är “släkt” med, vilken ras 
man har och vilken blodslinje. Eller för 
den delen vilken utrustning som man har 
eller egentligen precis vad som helst. Vad 
jag minns så var inte draghundssporten 
så fixerad vid sådant här när jag började 
för mer än tjugo år sedan. Nog för att jag 
föddes in i sporten, men ändå.

Jag har ju haft fördelen av att födas in i 
sporten och alltid haft bra hundar. Oav-
sett viken ras jag tävlat med. Jag är väl-
känd och i stort sett alla vet nog vem jag 
är. Med det kommer ett ansvar. Faktiskt. 
För många i min situation har nog aldrig 
tänkt efter hur det är/var att vara ny och 
komma in som helt novis i denna sport 
och hundvärlden överhuvudtaget. 

De här tankarna kom till mig för många 
år sedan när jag började gå på jaktprov 
med min nu 10 år gamla vorster. Hur 
olika jag och Rayban bemöttes på jakt-
proven! Om jag säger såhär, hade mitt 
första jaktprov varit som mitt sista hade 
jag ALDRIG fortsatt åka på prov, utställ-
ning eller för den delen ens fortsatt jaga. 

Lärdomar och paralleller
Jag lärde mig mycket av den höstens 
jaktprov. Inte minst genom att prata med 
de andra hundägarna! Dela träningstips 
inte minst. Jag var helt ny på det där med 
jakthund och gick med i så många släpp 
jag kunde för att få se andras hundar 
jobba, se hur föraren gjorde, vilka kom-

mandon och andra tips som jag kunde 
använda mig av. Jag noterade en viss 
“klasskillnad” mellan de olika provty-
perna, fält, skog och fjäll. (bilmodeller, 
hundägare och domartyp) eftersom jag 
tävlade i alla tre med Rayban. 

På mitt första prov var alla trevliga. Det 
var ett fjällprov. Rayban gick mycket bra 
och det var helt och fullt min orutin som 
gjorde att vi missade premiering. Doma-
ren gillade honom skarpt och tog god tid 
med alla unghundar och ovana förare. 
Jag kan lova att alla vi som var där hade 
en mycket bra dag trots få fågelkontak-
ter. För att vi fick lära oss och kände oss 
välkomna! Vi behandlades lika oavsett 
stamtavla. Det var faktiskt så att både 
jag med draghund (avlad) och de med 
jakthund (avlad) hade mycket att lära av 
varandra. Jag kunde ju ex dirigera min 
hund på mycket långt håll och de jaktav-
lade hade bättre “finish” när det gällde 
nära fågelarbete. Se & lära helt enkelt. 

Vårt sista jaktprov blev ett fältprov. Vil-
ken skillnad… Redan vid morgonupp-
ställningen gjordes det nog (inofficiellt) 
klart vilka hundar som skulle få bra 
chanser för dagen. (utsatt fågel?) Jag höll 
modet uppe men ju längre dagen gick så 
såg jag ju hur det fungerade. Det var bara 
att titta på stamtavlorna och ägarnas 
kändhet, vilka som skulle få premiering-
en idag. Domarna och några av hundä-
garna kände varandra väl och det gjordes 
väldig klart att vi nya som inte köpt valp 

Katt bland hermelinerna
- känna sig välkommen, eller rättare sagt känna sig välkommen åter!

[Malin Sundin] Jag har stor förståelse för dem som inte känner sig hemma 
i “gemenskapen” på tävling och träffar. 

eller blod från deras linjer inte hade där 
att göra. Snacka om bortgjord att kom-
ma med en draghund som för fältproven 
av den karaktären var för lydig! (Han får 
inte jaga över väg av säkerhetsskäl) De 
fina fältsläppen fick ju andra hundar ta… 

Ägaren av en avelsmatador var så otrev-
lig och osympatisk på ett jaktprov att jag 
lovade mig själv att aldrig någonsin an-
vända eller köpa blod minsta lilla släkt 
med hans hundar. Småsint ja! Men varför 
sponsra sådant beteende även om vorste-
hklubben aldrig fick reda på min upple-
velse. Jag tänkte många gånger skriva en 
insändare likt denna, men det blev aldrig 
av. Jag kommer inte köpa en vorster igen 
men om jag skulle göra det, så blir det 
faktiskt en av jaktlinjer, fjälljakt..! 

Hur många polarhundsägare tappar 
klubben och sporten med dessa parallel-
ler som jag ser mellan min upplevelse av 
jaktprov med en hund av fel typ (dragav-
lad vorster på jaktprov). Jag har ju på 
draghundstävlingar också upplevt det 
där med rangering av förarna och att 
vissa får “fuska” eller får fördelar för att 
de kanske är mer kända än andra. 

Kanske är det därför som färre och färre 
kommer ut på tävlingsbanan? För att 
snobberiet breder ut sig och det blir mer 
och mer elitistiskt tänk? Bredden saknas. 
Har du inte nyaste dyraste släden eller 
hund från “rätt kennel” så är du en ut-
böling… (Jag är rädd att min hjärtefråga 
meriteringar kan ha en skuld här… Åter-
kommer om det i ett annat debattinlägg) 

Gröna kortet utbildningar, nybörjarträf-
far och träffar såsom SH-dagarna är en 
mycket bra inkörsport till hela sporten 
och draghundsvärlden, för där finns ett 

utmärkt kontaktnät! Det finns någon 
som man som nybörjare känner igen när 
man kommer ut på tävling! 

Slutligen
Hur gör man för att få nya att känna sig 
ovälkomna?

• Vägbeskrivning. Mer eller mindre 
skyltat eller för den delen obefintlig 
“för att alla VET ju var aktiviteten 
brukar vara”

• Inga skyltar, spårkartor eller informa-
tion vid startplatsen

• Inga telefonnummer eller kontaktper-
soner för aktiviteten

• Inget PM eller info på officiell webb-
sida. Bara inbjudna får PM per mejl. 
(ofta så på utställning)

• Ingen som hälsar på parkeringen, ing-
en välkomnande känsla.  

• Tveksamt beteende ute på banan från 
vissa förare. Finns hur många exempel 
som helst men för att nämna en allt-
för vanlig; en valpköpare till mig som 
på sin första tävling fick höra en hel 
harang med hårda ord från en lands-
lagsförare under en problemfri om-
körning. Nybörjaren var ju “i vägen”. 

Så tänk efter kära vänner. Både Ni som 
är nya och Ni som liksom jag är veteran 
och förebild för många. Hur beter du dig 
på tävling, träffar och i sociala medier? 

Malin Sundin. 
Ylajärvis kennel 
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Sjeldent syn
 
[Erlend Strand Rokseth] En hundekjører som tar seg god tid på sjekk-
punktene, er uvanlig. En hundekjører som setter seg ned og nyter et mål-
tid, er direkte sjeldent. Hvem er denne 202 som tar livet så med ro?

Har kjørt i ett

Mannen med startnummer 202 er Odd 
Lund og tar det med ro fordi han vil, og 
fordi han kan.

– Jeg har god tid jeg; Grønnlandshunder 
trenger ikke så mye stell. Jeg bruker ikke 
potesokker, jeg smører ikke og dekken til 
hundene trenger jeg heller ikke tenke på, 

forklarer Odd Lund og tar en ny slurk fra 
suppa på termos. Han har kjørt den ni 
mil lange etappen fra Røros til Tufsing-
dalen uten å stoppe en eneste gang.

Perfekt for tur

Han er ett av kun to rene grønnlandshun-
despann som stiller i årets F400. – Denne 

rasen er jo perfekt for den som liker å 
være ute på tur og ikke må først i mål, 
forklarer han. Han er med nettopp på 
grunn av turopplevelsen og det sosiale.
 

Må modnes

– Men det er jo en konkurranse også, leg-
ger han til.
Odd hadde egentlig tenkt å stille på F600 
i år, men bestemte seg for å la noen av de 
unge hundene modnes litt mer. For det er 
ikke bare det fysiske som gjelder i hun-
deløp. I så fall stiller grønnlandshunder 
sterkt.

Tungvektere

– Han ene her borte er 42 kilo, forteller 
han. Grønnlandshunder er bygget for å 
tåle mye, også lave temperaturer. I hun-
deløp kan det by på utfordringer.

– Det startet litt trått ut fra Røros, men 
det gikk fortere da det ble litt ruskevær, 
sier Odd Lund.
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Ovan:.Malin.Sundin.med.sina.siberian.huskies.under.Vildmarksracet.i.Nornäs..[Foto:.Mia.Karacs]

Nedan:.Spannen.i.checkpoint.får.välförtjänt.mat.och.vila.innan.nästa.etapp.av.Vildmarksracet..
[Foto:.Mia.Karacs]

Karsten Grönås i checkpoint (Vildmarksracet). [Foto: Mia Karacs] 
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Alaskan.malamuterna.Lance.och.Ruby..[Foto:.Louis.Liljedahl]

Ovan:.Spannen.gör.sig.redo.för.andra.etappen.av.Vildmarksracet..[Foto:.Mia.Karacs].

Nedan:.Marie.Stachnau.myser.med.en.av.sina.hundar.i.checkpointen..[Foto:.Mia.Karacs]

Funktionärsarbete,.Vildmarksracet..
[Foto:.Mia.Karacs].
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En.grönländare.i.topp.på.
Kiruna Snowdog 2013

[Text: Anna Kuru, foto: Anna Kuru och Victoria Ryytty] 

- Människorna kanske fryser lite! 
Det säger Line Sörum när jag frågar hen-
ne vad hon tycker om att ha en hundut-
ställning mitt i vintern. Hon har rest från 
Oteren i Norge för att visa sin samojed 
på årets upplaga av Kiruna Snowdog och 
sitter bekvämt i sin campingstol med en 
rykande kopp kaffe i handen.
- Men det är bra för polarhundarna för 
de har bättre päls på vintern och de visas 
i sitt rätta element! 

För Line har det gått bra idag, hen-
nes samojedhane har blivit BIR och nu 
väntar finaltävlingarna. Hon har fyra 
samojeder, kör släde på fritiden och har 
deltagit på Kiruna Snowdog en gång ti-
digare. Vi pratar om dragprov och hon 
tycker att det är bra att det finns något 
slags krav på de samojeder som ska bli 
utställningschampions. Men i Norge har 
de långt att åka till dragprov, i varje fall 
om man bor i de norra delarna.

BIS.1.&.Kiruna.Snowdog.2013.
Suna-Sanik’s.Veiviser.Vinna,.grönlandshund,.ägare.Åsa.Bergman,.Kiruna

BIR, BIS 3
NO UCH Vitkind’s Zimbad Af Magne, äg. Line Sörum, Norge
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Ovan:.BIS.3:.NO.UCH.Vitkind’s.Zimbad.Af.Magne,.samojed,.ägare.Line.Sörum,.Norge

Nedan: BIR,.veteran-BIR.och.BIS-4.Trap.Line.Hauling.Tiffany..Äg..Johanna.Kaati,.Luleå

Siberian husky Blake, ägare Linnea Råberg, Kurravaara
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Kiruna Snowdog äger rum i en park i 
centrala stan under samma helg som man 
firar Snöfestivalen. Läget gör att många 
besökare kommer och tittar, samtidigt 
som man minglar runt bland snöskuptu-
rer, renkapplöpningar och hundspanns-
turer. Den allra första polarhundsutställ-
ningen i Kiruna ägde rum redan 2000, 
då var den inofficiell. Sedan dess har den 
fått officiell status och lockar besökare 
över landsgränserna.

Kiruna kan bjuda på vilket vinterväder 
som helst i slutet av januari. Solen har 
just återvänt till denna breddgrad, den 
har synts några veckor men värmen vän-
tar den med. Denna gång är det några 
snöflingor i luften och runt femton gra-
der kallt, perfekt polarhundsväder med 
andra ord.

Alaskan.malamute
BIR,.BIS.4,.BIS-veteran:.Trap.Line.Hauling.Tif-

fany,.äg..Johanna.Kaati,.Luleå
BIM:.Kiwalinas’.Longdistance.Kamik,.äg..Odd.

Roar.Pettersen,.Norge

I mitten till vänster: Bästa.bruksklass
BIR:.NO.UCH.Chiliway’s.Never.Count.me.out,.
siberian.husky,.äg..Anna.Kuru,.Kiruna
BIM:.NO.UCH.FI.UCH.Breda.Blickens.Atle,.sibe-
rian.husky,.äg..Agneta.Henriksson,.Lainio

Längst ner till vänster: Siberian.husky
BIR,.BIS.2,.BIS-bruks:.NO.UCH.Chiliway’s.Never.
Count.me.out,.siberian.husky,.ägare.Anna.Kuru,.
Kiruna
BIM:.Nymånens.Sir.Lancelot,.äg..Laila.C..Söberg,.
Boden

Domaren i år är Christina Bjerstedt-
Ohlsson och har denna dag 46 anmälda 
hundar att döma. Den största klassen är 
siberian husky, därefter samojed, alaskan 
malamute och grönlandshund.

Christina berättar att hon kände sig he-
drad när hon blev tillfrågad att döma 
samtidigt som hon poängterar att det 
är långt att resa om man som hon kom-
mer från Skåne. Hon är uppfödare av 
samojed och har varit aktiv med sina 
hundar i 34 år. Idag har hon tre samo-
jeder och en tax. Med samojederna kör 
hon släde - och har även tävlat. Med stor 
noggrannhet dömer Christina hundarna 
och är noga med att berätta för ägaren/
handlern om varför hon dömer som hon 
gör. Fokus i bedömningen ligger på ar-
betsfunktion.

Efter bedömningen berättar Christina att 
kvaliteten på hundarna var bra och hon 
fann inga extrema ytterligheter åt något 
håll. Den grönlandshund som slutligen 
placerade sig som BIS 1 och fick den inof-
ficiella titeln Kiruna Snowdog 2013 är en 
hund som Christina lade märke till tidigt 
under dagen, faktiskt redan när hon kom 
till utställningsplatsen! 

Grattis alla ni som vann - och grattis 
alla ni som inte gjorde det men ändå 
åkte hem med världens vackraste hund! 
Nästa år ses vi igen på Kiruna Snowdog!

BIR,.BIS.3:.NO.UCH.Vitkind’s.Zimbad.Af.
Magne,.äg..Line.Sörum,.Norge

BIM:.Whipped.Crem’s.Pepite.De.La.Créme,.äg..
Lisbet.Siikavuopio,.Kiruna

Valp.BIR:.Sampolill.Sikelele.Aramis,.äg..Ca-
milla.Grahn,.Arvidsjaur

Valp.BIM:.SamoNatts.Iridessa.of.Highwaydiva,.
äg..Emelie.Fredriksson,.Umeå

Till höger: Valp.BIR,.BIS:.Small.Detail's.Amazing.
Grace,.ägare.Jeanette.Jatko,.Gällivare.
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Ordförande
Monica Hjelm, 0657-352 35, 
072-74 33 299
Hamravägen 120, 820 51 Hamra
Irkes@telia.com

Vice ordförande
Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com

Sekreterare
Helen Söderström, 0921-651 31, 
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com

Kassör
Reiné Taekema, 0174 26104
070-88 77 005
Uls-Väsby 22, 740 10 Almunge
Reine.taekema@gmail.com

Ledamot
Ulla Lindroth Andersson, 0768-822 511
KaptenU@telia.com

Ledamot
Eva Johansson, 070-27 25 553
Bässmansväg 8, 981 91 Jockasjärvi
Evajohansson74@hotmail.com

Suppleant
Lena Tano, 070-337 04 38
froken_turbo@hotmail.com

Suppleant
Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com 

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

Representant SPHK valberedning
Kenth HJelm

Kontaktperson dragprov/ 
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning
Kenth  Hjelm 
Helene Ouchterlony (sammankallande)

www.gronlandshund.sphk.se

Malin.Aspaas.med.10.spannet.i.Hosjöbottnarna.

Hej alla grönlandshundsälskare

Jag vill tacka för det förtroende jag har fått, att vara 
ordförande i våran rasklubb. Det känns hedrande 
att få detta uppdrag och jag skall göra allt jag för-
mår att föra klubbens anda vidare.

Det är tre personer som valt att avgå från styrelsen, 
det är Michael Schmidt-Nägel, Kari-Mette Sundal 
och Harriet Svensson. Harriet kommer att fortsätta 
vara meriteringsansvarig i rasklubben. De nya sty-
relsemedlemmarna är, Helen Söderström – sekre-
terare, Reine Taekema- kassör och Eva Johansson 
- styrelseledamot. Nicole Schwartz är vice ordfö-
rande.

Vinterträffen i Nederhögen är avklarad. Det var 
fem intensiva dagar, med meriteringstillfälle för 
grönlandshund, alaskan malamute och samojed. 
Utställning för grönlandshund, årsmöte och knyt-
kalas på lördags kväll.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksam-
hetsplan, med följande aktiviteter:

• Styrelsen kommer fortsätta arbetet med att nå ut 
till alla medlemmar i rasklubben.

• Vi fortsätter att deltaga i olika arrangemang, 
som Stockholmsmässan och My Dog m.m.

• Styrelsen skall arbeta med att ta fram en arbetsbeskrivning för styrelsearbete.

• Styrelsen skall utse två personer som påbörjar arbetet med revidering av regel-
verkat för meritering. En person skall representera nordisk körstil och en person 
representerar nomestil. Dessa två personer ingår i en grupp med representanter 
från de tre övriga rasklubbarna.

• Vi kommer även under detta år, avsluta vintersäsongen tillsammans med Norsk 
Polarhundsklubbs avelsråd för grönlandshund, på Johnsgård i april.

• Höstträff kommer att anordnas i aug/sept, vi återkommer med plats och tid.

• Vi gör ett nytt försök med vinterupptaktsträff på Koppången i dec.

• I dagsläget är det inte fastslaget var vinterträffen med årsmöte kommer att vara. 
Vi återkommer under våren med tid och plats.

Ett stort tack till alla som hjälpte till i Nederhögen, så att vi kunde genomföra täv-
lingar och utställning, trots kylan som slog till.

Tack till våran sponsor Leif Olsson, som lägger ner åtskilliga timmar med hårt ar-
bete, för att få till de fina välpreparerade tävlingsspåren.

Tack till Lars Hammarfalk och Monica Hammargård, som skötte banmarkering och 
preparerade spåren.

Utan er hjälp har det inte blivit något arrangemang.

Njut av vintersol och snö, det tänker jag göra.

Monica Hjelm
Ordförande i rasklubben för grönlandshund
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Stort tack Kari-Mette

Jag vill framföra ett stort tack till Kari-Mette Sundal, för hennes tid som ordfö-
rande i rasklubben för grönlandshund. När vi ville att Kari-Mette skulle ta pos-
ten som ordförande i klubben, lovade jag att vara så behjälplig som jag kunde, 
bara hon ville vara ordförande.

Kari-Mette har ett brinnande intresse och ett brett kunnande när det gäller grön-
landshundar och vet vad styrelsearbete för med sig. Det var ingen som kunde fö-
reställa sig att hon skulle bli så sjuk att hon inte kunde fortsätta som ordförande. 
Eftersom jag tog på mig att vara vice ordförande i klubben, så blev jag tillfrågad 
om jag ville vara till förordnad ordförande, det var inget som jag tänkt mig när 
jag lovade Kari-Mette att avlasta henne med det jag kunde.

Trots att Kari-Mette varit sjuk har hon gett mig råd och stöd i rollen som t.f. ord-
förande, jag har kunnat ringt henne när jag haft behov av att prata med någon 
som har större kunskap än mig, när det gäller styrelsearbete.

Vi är många som hoppas att få se Kari-Mette tillbaka i rasklubbens styrelse, 
kanske som ordförande eller på någon annan post.

Monica Hjelm
Magnus och Tina

heter vi och bor med våra tre grönländare och två små terriers i ett litet 
hus på Östgötaslätten. Här frodas vi och ställer till med hyss mest hela 
dagarna.

Vi hade pratat om att skaffa hund och 
Magnus ville ha husky medan jag ville 
ha malamute (då vi tagit hand om en åt 
en kompis). Vi fick syn på en husky som 
bortskänktes i våran lokala tidning, jag 
ringer och det visar sig vara en blandning 
av husky, samojed och finsk spets på 11 
år. Men det är ju klart att en hund kan ju 
inte vara ensammen så vips kom det en 
liten terrier med. Tanken var sedan att vi 
skulle köpa en malamute, jag fick se en 
annons på blocket om en malamute och 
en grönlandshund. Vi trodde att hanen 
var malamuten men vi hade fel och efter 
som vi redan hade två okastrerade hanar 
hemma så fick det bli grönlandshund is-

tället för den tilltänkta malamuten något 
vi inte ångrar.
Racystar Vilmer Viking blev våran för-
sta grönis, och vi tyckte väl som många 
att hunden skulle bo inne, men lärde oss 
efter ca. en vecka att man har inte en grö-
nis inne som inte är van, så det fick bli en 
hundgård istället.

Vi hade aldrig dragit med hund tidigare 
men började få upp ögonen för det lite 
grann, men att göra något med bara en 
hund var svårt då vi inte hade någon er-
farenhet av drag, så det skulle bli en grö-
nis till både som sällskap och som drag 
kompis.

Zepapa´s.Dazzling.Yuki.(Reg:.SE50825/2011).&.Zepapa´s.Dot-Com.(Reg:.SE50826/2011.
[Foto:.Ann-Sofie.Nilsson]
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Magnus fick se att samma kennel som 
våran Vilmer kom ifrån sålde en grönis-
hane så Racystar Yummy blev våran an-
dra grönis. Han var skygg och försiktigt 
till en början men jägarns vad han kunde 
dra och med tiden blev han modigare 
och vågade sig på att hälsa på folk och 
att leka med dom andra hundarna. Un-
der denna period hade våran första hund 
vandrat vidare och en lite terrier till hade 
tagit hans plats. 

Under ett samtal med uppfödaren fråga-
de hon om vi ville ha en grönis till, halv-
brodern till dom vi redan har, och ett tag 
senare hämtar vi Racystar Xpresions of 
snow, och nu börjar det verkliga hundli-
vet trodde vi, men ödet ville annorlunda. 
Vilmer blev sjuk och efter många turer 
till veterinären bestämde vi oss för att 
han fick somna in istället, så då blev det 
bara två hundar igen. Men grönisgal-
ningar som vi nu är, kan man ju inte bara 

ha två om man vill köra släde och kanske 
tävla lite så sökandet efter en till började. 
Vi ville inte ha någon tik eftersom vi bara 
har hanar men att hitta en hane som kan-
ske skulle passa in i våran flock är inte 
lätt. Efter ca. ett halvt år vart vi överta-
lade att testa med en tik istället och då 
tog det bara några dagar och en resa till 
Kiruna för att hämta hem våran första 
tik Kaneq Ataaseq Nivappoq (Niva).

Ja så gick det till när vi blev grönisgalna. 
I skrivandets stund är vi på grönlands-
hundsklubbens vinterträff i Nederhögen 
där jag (Tina) har kört min första tävling 
på 2x3 mil med våra tre och en inlånad 
hund. Det mest underbara är att detta 
bara är början, Vi vet inte vad som kom-
mer att ske framöver och vilka hundar 
som dyker upp i våra liv. Tack för ordet.

MVH Tina och Magnus

Resultat av HD och 
ED undersökningar under 2012

Diagnos Antal
HD grad A 29
HD grad B 14
HD grad C 8
HD grad D 2

ED ua (0)  46
ED grad 1 1

Diagnos ögonlysningar 2012 Antal
Multifokal RD 1
Distichiasis 1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig 2
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig 2
Katarakt, partiell cortex bakre, kraftig. Ärftlig 1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig 1
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig 1
Progressiv retinal atrofi (PRA) 1
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas 1
Öga UA 49

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Vakant

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

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

Vintersäsong! I tankarna finns planer på årets vin-
tefärd med hundarna. Förhoppningsvis blir det en 
vecka i fjällen med tältning och det enda säkra fjäll-
vädret d.v.s. ostabilt! Passa gärna på att ta ut era 
hundar i vårt vackra vinterland med några över-
nattningar. Ett område som är enkelt att komma 
till är Jämtlandsfjällen. STF erbjuder där många 
fjällstugor och stationer som ligger med 12-18 km 
avstånd. Stugorna erbjuder ett enkelt och mysigt 
boende och du kan dra till vintefjälls utan tält! Men 
kom ihåg att du ändå måste vara bra utrustad, inte 
minst med säkerhetsutrustning såsom spade och 
tält.  Men du behöver kanske inte ens dra till fjällen, 
det finns många leder runt omkring i vårt land som 
erbjuder enklare stugövernattningar. Testa gärna att 
låta din samojed sova ute och kom ihåg att det är 
säkert svårare för dig som ägare att lämna hunden 
ute än vad det är för hunden!

RAS är nu helt reviderat och inskickat till SKK i janu- 
ari. Tack till er som jobbat med RAS och till alla er 
som lämnat synpunkter! Vi väntar nu med spänning 
på återkoppling från SKK. Hur som helst så tror jag 
att vi nu har ett RAS-dokument i världsklass! 

En enkel sak som gjort mig glad. Jag hade en kort 
mailväxling med Louis Liljedahl och han avslutade 
sitt mail med ”Glada hälsningar”. Det tyckte jag 
var  trevligt och lättsamt. Så det har jag ”knyckt” 
och använder nu här nedan i en liten variant.

Glada vinterhälsningar! // Jan-Olof

Maia..[Foto:.Margareta.Kohrtz]

I forbindelse med at jeg som medlem i 
avlsrådet skal arrangere samojedsamling 
i mars 2013 skrev jeg en mail til Sven-
ske Polarhundklubben (SPHK) fordi 
jeg hadde fått et tips om at vi måtte få 
godkjent løpa våre i Norge av dem for 
de som gjerne vil få ”mila på timen” (10 
km. med slede med vekt og skiløper bak) 
godkjent i Sverige siden det er krav om 
dette for at man skal kunne få Svensk Ut-
stillingschampion (SUCH). Stor var over-
raskelsen da svaret var at SPHK hadde 
besluttet at man ikke lenger kunne ta 
denne testen i Norge. 

At SPHK allerede har utelukket alle i 
land uten snø å kunne bli SUCH synes 
jeg heller ikke er greit, men nå har de da 

også besluttet at testen heller ikke kan tas 
på snø i et annet land. Dette synes jeg er 
så proteksjonistisk og så lite solidarisk at 
jeg bare må reagere. Dette innlegget skri-
ver jeg som privatperson og det stemmer 
ikke nødvendigvis med klubbens syn på 
saken. 

Som personen som svarte meg skrev, vi 
kan fremvise et WCC (working Class 
Certificate) og stille i brukshundklassen, 
men det gir oss likevel ikke rett til å få tit-
telen SUCH, da må vi reise til Sverige og 
ta trekkhundprøvene der så hva er vitsen 
da?? Da kan de like godt si at kravet for 
å stille i brukshundklassen i Sverige er at 
man tar testene der.

Heia Sverige !
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SPHK sier at det skal være en represen-
tant fra klubben tilstede for å kontrollere 
at regler følges og at ikke dette like godt 
kan være en representant fra NP finner 
jeg temmelig provoserende. Stoler de ikke 
på oss? NP kontrollveier og leser chip på 
alle som får godkjente trekkhundtester 
og vi har sørget for at vektkravene til 
svenskene også oppfylles for de som øn-
sker testen godkjent der siden vi har ulike 
vektregler. Vi har % av hundens vekt, 
mens svenskene på samojed har hatt 15 
kg. på tisper og 20 på hannhunder.

Jeg må si at jeg lurer på hvem som har 
bestemt at testen må tas i Sverige, er det 
flertallet av medlemmene i klubben, sty-
ret eller løpskomiteen ? Jeg som medlem 
i SPHK har i alle fall ikke hørt noe om 
dette.  At Svenske Kennelklubben har 
godtatt et regelverk som utelukker alle 
andre enn svensker eller de som har tid, 
penger og anledning til å reise til Sverige 
å ta prøver å kunne bli SUCH synes jeg 
også er veldig rart. Det vil jo sannsyn-
ligvis føre til at enda færre gidder å vise 
frem hundene sine på annet enn vinner-
utstillinger og kanskje for å få et nødven-
dig CACIB og det synes jeg er rart at de 
har godkjent. Jeg har derfor sendt mail 
både til SKK og NKK for å sjekke om 
SPHK faktisk har lov til dette. Greit at 
SPHK har brukskrav for å få SUCH selv 
om de vel også når det ble bestemt over-
kjørte det store flertallet i sin egen klubb, 
men da må de gjøre det enkelt for folk å 
oppnå det ikke det motsatte!!!

At det er utrolig lite solidarisk er kanskje 
det viktigste. Jeg som bor på Østlandet 
kan ta turen over svenskegrensen for å 
delta på en test, men hva med de som 
kommer fra Vestlandet for eksempel?  De 
har 6-8 timers kjøring bare for å komme 

til Golsfjellet der vi har vår samling og 
like langt til for å komme til Sverige, de 
utelukkes jo helt.

Ja, det har vært en ”gulrot” for folk som 
kommer på samling i Norge å kunne ta 
svensk trekkhundtest for å få SUCH selv 
om det ikke har vært mange som har gjort 
det tidligere heller. Selv har jeg 3 hunder 
fra mitt oppdrett som har fått registrert 
trekkhundtest i Sverige etter mye styr og  
lite hjelp fra svenskene, jeg laget derfor 
en liten bruksanvisning som kunne hjelpe 
oss for senere.  Jeg vet at det er flere som 
har trekkhundtesten som mål nå og synes 
det er trist at de ikke kan få det godkjent. 
De fleste med samojed har ikke som mål 
å gå løp med startnummer på brystet og 
tidskrav i andre enden, men er som meg 
turglade mennesker med hunder som er 
glade og aktive. Jeg eller mannen min er 
på tur ute i skog og mark hver eneste dag 
hele året uansett vær og føreforhold, med 
unntak av de 10-15 dagene jeg er på ut-
stilling i løpet av et år og selvfølgelig får 
hundene trekke og bruke seg selv på alle 
måter, men ikke nødvendigvis med start-
nummer på brystet. Vi har likevel vært 
med på løp på samojedsamlingene fordi 
det har vært sosialt og litt artig å prøve 
seg og ja, det har også vært en motiva-
sjon å få godkjent trekkhundtest siden 
det er et krav til det for å få SUCH.

At SPHK utelukker alle andre enn sven-
sker og de som tar tid, råd og anledning 
til å reise til Sverige for å gå løp synes jeg 
ikke er greit. At nordmenn da velger å 
reise til Sverige på samling istedenfor på 
de norske for å slå ”to fluer i en smekk” 
synes jeg er enda verre når jeg vet at NP 
som klubb kjemper i motvind om dagen. 
Jeg vil derfor oppfordre alle samojedfolk 
i Norge og gjerne fra andre land også, TA 

TUREN TIL SAMOJEDSAMLINGEN 
VÅR PÅ GOLSFJELLET TIL TROSS 
FOR DETTE!

Jeg melder meg nå ut av SPHK og jeg 
oppfordrer alle andre utlendinger til 
å gjøre det samme.  Dette innlegget er 
sendt til medlemsbladene I Sverige, Nor-
ge og Danmark og jeg kommer også til 
å ta dette opp med NKK og SKK. Mu-
lig jeg ikke kommer noen veg, men dette 
er faktisk noe jeg føler såpass sterkt for 
at jeg kommer til å prøve. Hvis dette er 

svenskenes innspill for samarbeid og be-
dre hunder så tror jeg dere må tenke om 
igjen!

Trist var det også når vi var på Svensk 
Vinnerutstilling nå i desember. Av 39 
påmeldte hunder var det ikke en eneste 
svensk hund som var SUCH. Er det ikke 
da på sin plass at raseklubben revurderer 
kravene de har satt mon tro?

Hilsen Gro Moe-Gumø

Vi tycker att det är mycket tråkigt att Gro 
har valt detta sätt att kommunicera på. 
Från SPHK’s rasklubb för samojed har 
vi fullt förtroende för våra grannländers 
klubbar och vi hoppas på ett gott sam-
arbete mellan samtliga nordiska länder 
kring vår trevliga ras. Att Gro på detta 
sätt agerar som privatperson är beklag-
ligt. Förvånande är att hon bygger upp 
artikeln på felaktiga slutsatser och fakta. 

Det som hänt är att Gro fått nej från 
SPHK’s rasklubb för samojed att arrangera 
ett svensk dragprov 10 i Norge. Det är ett 
generellt beslut från FCI att länder endast 
får anordna prov inom sitt lands gränser. 
SPHK’s rasklubb för samojed har alltså 
ingen möjlighet att anordna eller ge dis-
pens för ett svenskt dragprov 10 i Norge.  

Om man bor utanför Sverige har man 
följande möjlighet enligt SKK’s Utställ-
nings- och championatregler Utländska 
provmeriter: ”Åberopas för svenskt ut-
ställningschampionat utländska provme-
riter ska dessa av den svenska specialklub-

ben bedömas likvärdiga med de meriter 
som krävs enligt ovanstående bestämmel-
ser för att få tillgodoräknas”. (Med speci-
alklubb avses i detta fall SPHK)

Gro skriver också draglasten är 20 kilo 
för hane och 15 kilo för tik. Det stämmer 
inte. Enligt nu gällande regelverk är det 
17 kilo för hane och 12 kilo för tik. De 
nu gällande meriteringsreglerna finns att 
läsa på sphk.se. 

Jag hoppas att alla ni som är medlemmar 
i SPHK inte följer Gros upprop om att 
gå ur SPHK, eftersom hon inte har rätt i 
sak på något sätt. Om man vill vara med 
och påverka sakfrågor inom en klubb så 
måste man vara medlem för att kunna 
påverka, om man inte är medlem så står 
man utanför gemenskapen och har inte 
någon möjlighet att påverka. 

Med vänlig hälsning
SPHK:s rasklubb för samojed

/ Styrelsen genom Jan-Olof Högström, 
Ordförande

Öppet brev som svar till Gro Moe-Gumø 
på hennes artikel ”Heia Sverige”
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SH-Valpar väntas 25/3
undan SE(polar)Ch Ylajärvis AA Tia 
Dalma 
efter SE(polar)Ch SEUCh Snowstreams 
Tradus Philomelos 
Mängder med meriter, se mer på hemsi-
dan. 

Malin Sundin. 
070-63 98 536
Ylajarvis.bloggplatsen.se 

Several adult dogs (SH) for sale due to 
downsizing to only one competition-
team. 
Compete mostly in mid and longdis-
tance. 
Champions, stud males and breeding 
females, leaders, team dogs and some 
neutered older males. Email me for 
more info ylajarvis@gmail.com Malin 
Sundin. Orsa. Sweden

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY
Intresse anmälan?
Jag planerar att ta valpar på Zepapa´s 
Dot-Com & Zepapa´s Essey.
Jag vill ta reda på om det finns flera som 
är intresserade av valparna?

Essey  kommer från Joel Reyniers upp-
födning (Belgium)
och är från Snöexpressens Timons linjer. 
(Zero´s linjer)
Dot-Com  är från Zepapa´s Siberians. 
Eric Dekkers, Holland.

Stamtavlor finns på: www.pawvillage.
com
Mail kontakt: cantung96@hotmail.com
Mvh: Ann-sofie Nilsson

SIBERIAN HUSKY

ARCTIC POWER RUNAWAY, Siberian husky
[Foto/äg: Jeanette Jatko & Micael Modigh, Sakajärvi]



 

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

0730-234 063 kari-mette@hotmail.se

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 sto-

ra 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
Hundspannsförare och deltagare i 
Iditarod races 2007,2008 och 2012. 
Använder Keron 3 GT. 

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

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