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Energy booster
för sport-, jakt- och
arbetande hundar
– för att uppnå full potential

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.)

Baksida och
insidor av omslag i färg
1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

ACTIVITY BOOSTER

Helår (5 nr)
Ett nummer
8 000 kr
1 760 kr För bokning, kontakta redaktör:
7 500 kr
1 650 kr Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
4 000 kr
900 kr
2 500 kr
550 kr
350 kr (obs. kalenderår)

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

Résistance à l'effort

ACTIVITY BOOSTER

UTGIVNINGSDAGAR 2013:

Résistance à l'effort

Komplett högenergifoder för vuxna hundar!
Tillsammans med genetisk selektion, utbildning
och träning är näringsanpassad kost en av de
nyckelfaktorer som påverkar prestationsförmågan
hos jakt-, sport- och arbetande hundar.
Royal Canin Energy-program hjälper dig i arbetet
med att höja hundens uthållighet och dess
generella prestationsförmåga.

Medlem i vår Breeder Club? Besök vår hemsida och läs mer.

Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 24 maj
Manusstopp 23 aug.
Manusstopp 8 nov.

Utkommer v. 27
Utkommer v. 40
Utkommer v. 51

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

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande
Ekonomiansvarig

Vakant
Agneta Nilsson Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö
Freddie Åkerlind
Ed 80
686 94 Rottneros
Christina Kleemo
Axtorp Holma 1
543 92 Tibro

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra:
Nedre Norra:
Gävle Dala:
Mälardalen:
Södra:
Västra:
Västra:

Elisabeth Lönnberg
Camilla Eklund
Lena Lindberg
Britt Forsgren
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

sekreterare@sphk.se
Tel: 0501-199 54
freddie.akerlind@telia.com
Mobil: 070-542 07 20
christina.kleemo@hotmail.com
Mobil: 0702-88 32 13

Grönlandshund:

Samojed:

Siberian Husky:
Tävlingsekr.:

Utställningsekr.:

Stort nummer !

INNEHÅLL

Det har varit så roligt att jobba med detta nummer. Så mycket roliga artiklar och fina bilder som
har kommit in till mig att vi kände att numret får
bli extra stort och roligt.
Numret innehåller många roliga artiklar från
vinterns evenemang, tävlingar och utställningar.
Jag tycker att det är alltid lika roligt att se vad NI
har pysslat med denna säsong.
Jag hoppas att ni får lika roligt med att läsa tidningen som jag har haft att göra den.

Tel: 0911-100 91, 070-587 32 66
Tel: 073-040 27 18
Tel: 0243-198 52
Tel: 08-550 930 43, 070-649 59 12
Tel: 0709-37 15 91
Tel: 0301-212 23
Tel: 0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:

Nr 2 2013

Christer Afseér
Stykketgården
Västra Sidan 248
780 69 Sörsjön
Monica Hjelm
Hamravägen 120
820 51 Hamra
Jan-Olof Högström
Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall
Anita Mortensson

esseth-afseer@telia.com
070-328 30 56

Karina Andreasen
Syrenstorpsvägen 20
830 05 Järpen
Linda Almquist
Gerstorp Tjärarp 1
585 99 Linköping

nighttrail@nighttrail.com
Tel: 0647-104 60
073-063 80 99
snotrollens@telia.com
Tel: 013- 583 73

0657-352 35
072-74 33 299
Irkes@telia.com
jo@framak.se
Tel: 060-156177
070-561 47 83
mortenssonanita@hotmail.se

GLÖM INTE KAMERAN
// Mia

Omslagsfoto:
Snow Shadow’s siberian husky-kennel på
underbar vårtur i Ansättfjällen.
[Foto: Josefin Andersson]

Adressändring?
Adressändring sker enklast genom att ringa
SKK 08-795 30 50. Det går även att kontakta medlemsansvariga Freddie Åkerlind.
Har du inte fått din tidning?
Även här kontaktar du medlemsansvariga
Freddie Åkerlind.
// Redaktionen
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LEDAR
SKALLET

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Emilia Aasa/Övertorneå, Mariza Lyngmark/Koskullskulle, Sven-Olof Larsson/Luleå,
Annchristin Lindgren/Kiruna, Viktoria Ryytty/Gällivare, Caroline Lundmark/Piteå

Vintern 2012/2013 kan nu läggas till historien. För många av oss blev det en lång och
kall vinter med mycket snö och bra träningsförhållanden för våra polara raser. Jag
vill speciellt tacka alla er som arrangerar tävlingar och andra aktiviteter. Ni gör ett
jättejobb. Jag vet hur svårt det är att få tillräckligt med funktionärer, skaffa sponsorer,
köra upp spår m.m. Ibland har jag funderat på om det inte skulle vara obligatoriskt
för de som tävlar att någon gång vara med och hjälpa till på en tävling, för att få
insikt i arbetet.

Polardistans
I år arrangerades den av Carina och Ninni med bravur. De hade lyckats skapa en
mycket kompetent funktionärsstab runt sig. Jag har varit borta från tävlingen ett
antal år, men återkom i år som domare. Måste säga att jag blev glatt överraskad över
den proffsighet som tävlingen genomfördes med. Tack för ert jobb och välkommen
åter nästa år.

Utställningar

Nedre Norra
Petra Södermark/Bastuträsk, Sölve Sundequist/Långsele, Trude Austvik/Duved, Peter
Hultgren/Umeå, Frida Runa/Vilhelmina
GävleDala
Britt-Marie Hägerman/Smedjebacken, Josefine Eriksson/Enviken, Nicklas Nilsson/
Enviken, Kristin Jauch/Sörsjön, Meino Jauch/Sörsjön
Mälardalen
Pia Kihlström/Enköping, Ola Axelsson/Enköping, Frida Jakobsson/Sollentuna, Åsa
Vrang Dombek/Västerås, Mikael Wiethe/Saltsjöbaden, Karin Porsback/Kumla, Birger Viding/Bromma, Torbjörn Skog/Tyresö, Lars Jämtsved/Östhammar
Västra
Mari Sköld/Borås, Gunnar Johnsson/Viskafors, Jenny Petman/Åmål
Södra
Irene Hammarlund/Landsbro, Marcus Christensen/Eslöv, Annelie Hulthén/Helsingborg, Katrin Elm Blåholtz/Örkelljunga, Tony Aldén/Mönsterås, Nelly Persson/
Annerstad, Serena Gravrogk Linde/Lund, Ann-Christine/Borgholm, Filip Olsson/
Skurup, Niklas Strumbecker/Höör

Nu ser vi fram mot utställningarnas tid. Titta i aktivitetskalendern. Där hittar ni utställningar på ett flertal platser runt om i Sverige. Glöm inte heller SPHK’s årsmöte
som äger rum utanför Piteå i samband med Övre Norras utställning den 18 maj.
Till slut vill jag tacka för mig efter mer än ett decennium i SPHK’s styrelse. Det är nu
dags för yngre förmågor att ta plats. Lycka till med fortsatt styrelsearbete i klubben.
Freddie Åkerlind
vice ordförande
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Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här: Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre
10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlem i SPHK och vilken ras du har.
SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre fel. SKK skickar dig ett
inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt.
Din distrikstillhörighet styrs av ditt postnummer men om du av någon anledning
vill byta distrikt, så är du välkommen att kontakta undertecknad.
Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer
SKK, men det går också bra att kontakta mig.
Ha en skön och solig vår !!
önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 2/2013
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Aktivitetskalender 2013
Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, förutsättningen för det är att distrikt och rasklubbar skickar in sina kommande arrangemang till mig!
Epost: tjararpssamojederna@hotmail.com
Hälsningar: Fredrik Petri
31/4
13/4
20/4
27/4
9/5
9/5
18/5
19/5
16-18/8
24/8
30/8-1/9
31/8
7-8/9
22/9
28-29/9
5/10
20/10
1-3/11
2/11

SPHK Södras årsmöte
Sista dagen att motionera till SPHK’s årsmöte
Styrelsemöte SPHK centralstyrelse
Utställning, Vaggeryd, SPHK Södra
Utställning, Ånnaboda, SPHK Mälardalen
Extra årsmöte för SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute,
Ånnaboda SPHK Mälardalen.
SPHK’s årsmöte
Utställning, Piteå, SPHK Övre Norra
Arbetshelg SPHK’s styrelse i Mälardalens distrikt
Utställning och aktivitetshelg i Sollefteå, SPHK Nedre Norra
Höstträff för Grönlandshund
Utställning, Tånga Hed, SPHK Västra
Utställning, Idre, SPHK’s rasklubb för Siberian husky
Utställning, Visseltofta, SPHK’s rasklubb för Samojed
Björnrundan , Kooperativet Nornäs
Utställning, Arboga, SPHK Mälardalen
Utställning, Bollnäs, SPHK Gävle Dala
Malamutespecialen
Utställning, Falun, SPHK’s rasklubb för Alaskan malamute

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

http://www.vastra.sphk.se
Iza, Nono, Turbo, Dot och Yukon. [Foto: Ann-Sofie Nilsson]

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

I början på februari genomfördes Västras vinterrace
med rekordmånga deltagare. I år med 4 olika tävlingssträckor från 1 mil till 4 mil. 5 kilometer var
motionsklass. Stort tack till alla funktionärer på
plats och de som fick vara hemma och sköta bebben, ursäkta, webben. Rasrepresentanter var på
plats och hjälpte till med att hålla ordning på meriterande hundar. Tack för det.

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

Tävlingsledningen hade bråda dagar innan tävling
då både väder och skogsmaskiner ställde till det
med banorna. Det var förstås bråda dagar på tävling också.
Det som ligger närmast i tiden är Polardistans som
precis är genomfört med den äran. Med en tävlingsledning och funktionärsstab från hela SPHK, (som
vanligt), veterinärteam från när och fjärran som
jobbat hårt för att få till en bra tävling. Stort tack
till er alla och välkomna tillbaka nästa år som funktionärer eller deltagare i tävlingen.
Jag vill återigen poängtera att Polardistans är en angelägenhet för hela SPHK och inte skulle fungera
utan hjälp från medlemmar i SPHK’s distrikt och
rasklubbar.
Den 31 augusti har vi vår utställning på Tånga hed i
Vårgårda med vagnsrace efterföljande dag. Vi hoppas på ett välbesökt arrangemang då.
Polarforskare Palmblad med styrelse och aktivitetsansvariga nafsandes i hälarna
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Ordförande

Hej alla glada medlemmar i Västra och i
övriga landet.

Vice ordf.

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

Polarhunden 2/2013
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SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
Torsdagen den 9 maj 2013 – Kristi himmelsfärds dag
Plats: Ånnaboda
Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Lennart Edfors.
Siberian husky döms av Christina Bjerstedt-Ohlsson.

ANMÄLAN:

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

Vice ordf.

Gabriella Nordgren, 073-723 81 65
Enbyvägen 7, 647 51 Åkers Styckebruk

Sekreterare

Petra Dalenklint, 070-273 75 42
Vasavägen 84, 177 52 Järfälla
louise.bonta@telia.com

Kassör

Helen Söderlund,
Fågelsångsväg 9, 761 63 Norrtälje

Ledamot

Stef Krusengren

Suppleant

Kjell Jonsson, 070-337 16 51
Björn Henricsson, 070-672 42 38

Kommittéer

Dragsport: Britt Forsgren, Styrelsen
Fjälläventyr: Andreas Knudsen, Kenth
Hjelm, Anders Larsson, Lennart Andersson
Ungdomsledarna: Gabriella Nordgren,
073- 723 81 65
Utställning: Linda Almqvist 013-583 73
Jeanette Engström

Valberedning

Charlotta Ludvigsson, 070-770 61 63
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Hej

Andreas Knudsen på klövjetur i Femundsmarka.
[Foto: Björn Andersson]

Nu är det snart dags för Ånnaboda-utställningen.
Tyvärr missade vi sätta ut annonsen i förra numret
av Polarhunden men vi hoppas på ett stort deltagande. Nya styrelsen kommer finnas på plats. Kom
med förslag till oss med önskemål.
Barmarkssäsongen står på tur och det är dax för
träningen på barmark ev. tävlingar. Här i Nykvarn
går det varken att köra släde eller kickbik. Det är
ren isbana och går knappt att gå.
Samtidigt gratulerar vi er som körde KM i samband
med Ryssjön Open. Tyvärr kunde jag inte komma
själv eftersom jag inte hade tillgång till hundsläp och
bil, även polardistans men vi kommer igen nästa år.
Britt med styrelsen
Presentation av nya styrelsen Mälardalen:
Gabriella Nordgren heter jag och bor i Åkers
Styckebruk (Strängnäs) med min familj som består av min man 2 söner och för närvarande 3
st alaskan malamutes.
Anledningen till att jag tackade ja till ett styrelseuppdrag i SPHK Mälardalen är för att jag vill
vara med att påverka och arbeta för våra medlemmar, och att vi ska vara en aktiv klubb med
många aktivitestillfällen för alla oavsett ålder
eller erfarenhet

Skriftlig anmälan på SKK´s anmälningsblankett (finns länk från SPHK´s sida
också eller direkt på skk.se) sändes per post eller mail till:
Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. Tel. 013-583 73.
E-post: snotrollens@gmail.com med blanketten som bifogad fil.
Vid anmälan per mail skall du få bekräftelse inom 3 dagar annars får du kontrollera så din anmälan kommit fram.
Övriga upplysningar även Jeanette Engström 0735338160

ANMÄLNINGSAVGIFT:

Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, Unghund, bruks, öppen och championklass
Veteranklass 8 – 10 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass

150 kr
320 kr
280 kr
GRATIS
150 kr

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2013-04-19
Betalning till postgironummer: 29 31 10 – 3, SPHK Mälardalen.
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2013-04-26 mot extra avgift på 100 kronor
per hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan, (gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser gäller enligt SKK´s regelverk.
För info om boende mm gå in på: http://www.annaboda.com/

Varmt välkomna!!

Presentation av nya styrelsen Mälardalen:
Helén Söderlund; nybliven kassör i föreningen. Jag är jurist, bor i Norrtälje med
min familj och vår husky (6,5 år) som vi ”fått” via Hundstallet i Åkeshov.
//Helén

Polarhunden 2/2013
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www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

[Foto: Pernilla Wickström-Osietzki]

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

Hej alla medlemmar

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

Så kan vi lägga även Ryssjön Open 2013 till handlingarna. En trevlig helg fylld av glada och ivriga
hundar, härliga människor, soligt väder, fina spår
och en doft av grillade hamburgare. Det var underbart att se nya och gamla gävledalamedlemmar delta med liv och lust i arrangemanget i allt från medeldistansklass till motionsklass. Ann J har skrivit en
artikel om tävlingen som finns med i denna tidning.
Läs den gärna och se på de fina bilderna som tagits
av ”vår” officiella fotograf Josefin Andersson.

Under året som har gått har vi erbjudit er medlemmar aktiviteter av olika slag t. ex. barmarksträff i
Ryssjön (juni), sommarträff vid Abborrtjärn ( juli),
officiell utställning i Bollnäs (oktober), vagnsrace i Åhlheden (november), dragträffar
på snö i Ryssjön (december/januari/februari), samt en meriterande tävling för alla
fyra polarhundsraserna Ryssjön Open (februari).
Nu stundar ett nytt verksamhetsår med nya aktiviteter och en ny gävledalastyrelse
som tillsammans med er medlemmar får snickra ihop en verksamhetsplan inför kommande år. Vi får se hur det blir med det. Vi tackar i alla fall för det gångna året och
önskar er medlemmar en trevlig sommar.
Hälsningar
Cecilia och styrelsen
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Joakim Persson kom på andra plats i medeldistans.

Ryssjön Open 2013
- en blandad kompott!
[Text: Ann Johansson, foto: Josefin Andersson] Det var en blandad skara
tävlande som startade i årets Ryssjön Open. Sättet att tävla skiftade från
1-spann till 8-spann, både i slädhundstil och nordisk stil med skidor och
pulka/skidor och lina.
Hundarna skiftade från olika polarhundsraser och blandraser till dobberman. Extra roligt var att vi i år hade tre
ungdomar som ställde upp! (Dessutom
slog Anna Lindberg sin mamma Lena
med flera minuter! )
Tack vare Ryssjöns SHK slit med spåren
så kunde Ryssjön Open för första gång-

en erbjuda medeldistans, 42 km, med 5
startande i klassen. Största klassen var
4-spann C med 14 anmälda.
Samojederna hade två klasser, både
slädhundstil och nordiskt. Man kunde
också köra dragprov 10, det vill säga att
ekipaget ska ta sig runt en mil under timmen. Jättekul var det också att motionsklassen i år hade växt till 9 startande.
Polarhunden 2/2013
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www.sphk.se/ovrenorra
Lene Kreuer och Sofia Grahn på tur i Årrenjarka.
[Foto: Helen Södertröm]

Hej på er alla!
Anna Lindberg körde 2x6 km.

I skrivande stund är säsongen på topp i vårat distrikt, 25 grader kallt på morgonen, -10 grader på
dagen. Tyvärr är man ju mest på jobbet då, och kylan kommer åter lagom till kvällens hundtur i pannlampans sken.

Sarah Thorsell kör dragprov 10

Till sist. Visst är det kul att delta i tävlingar, men hur skojigt vore det att inte få
något pris för mödan?Därför vill vi säga
ett hjärte-stort tack till våra sponsorer!
Ovan: Runa Jakobsson deltog i 6-spann C .
Nedan: Åsa Norell kör lina med sin grönlandshund

• Royal Canin som sponsrade med foder
och stolar
• Larssons jakt som sponsrade med skor
och stövlar från Grub
• Biodistra som sponsrade med Plaque
off och fiskolja
• www.dinesdoggar.se som sponsrade
med selar
• www.vackerthem.se som sponsrade
med en stor kasse prylar
• Quality K9 i Borlänge som sponsrade
med fodertunnor, t-shirt, mössor och
lite till
Ps. Nyfiken på vem som vann? Kika in
på GävleDalas hemsida! Där finns också fler bilder.

12

Polarhunden 2/2013

Vi i Övre Norra hade årsmötet förra veckan och det
resulterade i en del ändringar i styrelsen. Vi avtackade Mikael Sandin från posten som ordförande och
för tillfället tar han paus från styrelseuppdrag men
är givetvis lika viktig som erfaren medlem i Övre
Norra. Min upplevelse av styrelseuppdrag i Övre
Norra är väldigt god, mycket tack vare den inställning som Mikael har som person och har haft som
ordförande, vad är rimligt och vad är viktigt för
våra hundar och oss själva. En inställning och attityd som sprider sig till övriga i styrelsen och andra.
Jag hoppas att vi som är kvar och de som är nya
vår styrelse lyckas jobba vidare med goda insatser
för alla våra fyra raser och för de olika typerna av
polarhundsägarskap som vi har oavsett ras.
Jag vill uppmana er alla (vet att jag gjort det tidigare) att komma med både idéer och förfrågningar
till oss i styrelsen så får vi se vad vi kan genomföra
tillsammans.
I läsande stund är det ca. tre veckor kvar till SPHK’s
årsmöte och hundutställningen i Piteå, med förhoppning att se och träffa många av er där så säger
jag tack för nu och på återhörande.

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

Helen Söderström, (ny) ordf. i SPHK Övre Norra
Polarhunden 2/2013
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en bordercollie. Helgen blev utformad
med två turförslag per dag, en lite kortare och en längre tur. De längre turerna var ca. 3 mil och de kortare turerna
var mellan 10-15 km. Vi försökte oss
på grupperingar och lyckades bra enligt
mig, vi lärde oss också en massa bl.a. att
man inte ska skicka iväg packning med
någon annan, för plötsligt så är man
ojämn i tempo, mobiltelefoner fungerar
inte och det blir väldigt ”spännande” i
utförsbackarna om man inte har släde/
pulka med broms!!!
Efter dagsturerna så samlades vi åter i
stugan i Årrenjarka stugby, badade bastu, delade erfarenheter och åt gemensam
buffé, en buffé som räckte i två dagar där
vi nästan slogs om Sofie Grahns vårrullar!

Övre Norras första fjällträff
[Helen Söderström] Som grönlandshundsägande turåkande person har
jag under en hel del år funderat och pratat om: Vi borde arrangera en
fjällträff för våra medlemmar. Har även kikat med avund på Mälardalens
arrangemang.
Nu har det hänt!! Vi har under senare
delen av hösten haft en träff med allmän
genomgång av utrustning, mat, tips och
råd. Vid den träffen var vi ca. 20 personer, varav de flesta kunde tänka sig en tur
i fjällmiljö. Den andra träffen innehöll en
hundkörningsstund med efterföljande
fika och lite genomgång av förslag på nybörjartur och likheter skillnader mellan
de olika typerna av fjällstugor som vi har
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i Norrbottensfjällen. Den tredje och sista
träffen blev en helg i Årrenjarka och för
er som inte vet var det är så säger jag:
stugby ca. 2 mil söder om Kvikkjokk och
ca. 4 mil väster om Sarek (himla grova
mått det där!)
Vi blev 10 stycken positiva-förväntansfulla personer med 23 hundar där alla
fyra polara raser var representerade och

Vi hade dock inte tur med vädret!! Där
lyckades vi pricka första blidan för året,
vilket innebar +4 grader varm på morgonen, blåsigt och massor av låga moln.
Det här innebar att jag fick knyta handen
i byxfickan- jag hade så gärna sett oss fotografera de där bilderna som finns i katalogerna för Haglöfs eller Canadagoose
jackor, ni vet vad jag menar.
Efter tre dagar med hundkörning, massa
prat och tips så var vi nöjda med prestationerna från våra hundar och oss själva.
En kommentar som kommit från flera
av deltagarna är att fjällmiljön med de
backar, avstånd och tröghet i snön är
svår/omöjlig att hitta hemma.
Jag har lärt mig massor av arrangemanget och förhoppningsvis så blir vi ännu
bättre till nästa år. För nu är det spikat
det här är tradition i Övre Norra från och
med nu!!! Frågan är bara i vilken del av
Polarhunden 2/2013
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fjällvärden i Norrbotten vi ska göra våra
turer, kom med önskemål och förslag.
Kommentarer från helgen och som ni säker förstår, var man där var kommentarerna så talande:
- Men Helen, en backe är inte en timme
lång i tid, det du pratar om är berg eller
fjäll!!
- Ska vi upp här??? Frågar/skriker Elisabeth och Bibbi i vinden. De hade väntat
en stund i dagens blåsigaste dalgång med
en brant snövägg framför sig - STÅ INTE
DÄR KÖR NU!!!! Svara jag? Det var en
mindre pedagogisk stund den dagen från
min sida, egentligen så vet jag ju hur läskigt det blir när man inte är säker på vilken riktning man ska ta när allt är vitt
och alla riktningar är uppför.

Vattenkokaren Husky

Värmning av vatten och
mat för en aktiv hundsport...

Om Vattenkokaren

En effektiv vattenkokare att ha med sig i draghundssläden. För att hundarna bättre skall kunna tillgodose sig näringen i maten på vinterfärden är det bättre att äta varm mat. Husky är tillverkad i aluminium för att kunna hålla en låg vikt och har dimensioner optimerade
för att underlätta packningen på släden. Husky består endast av tre delar: brännare, kokkärl och lock. Inga smådelar som skall monteras
vid användning och som kan tappas bort. Brännaren eldas med fördel med Tenol. Bränslet fördelas effektivt av en stenullsmatta i botten.
Brännarens höga sidor skyddar mot vind och håller dom värmande lågorna nära kokkärlet. Kokkärlet har utbockade kanter runtom vilka
gör det lättare att hälla utan spill. Finns i två storlekar på kokkärlet 4 liter och 8 liter. Kokkärlen passar i samma brännare och lock.

Fakta:
Längd: 350 mm, lika för 4 liter och 8 liter.
Bredd: 275 mm, lika för 4 liter och 8 liter.
Höjd: 250 mm, högsta punkt handtag på locket,
lika för 4 liter och 8 liter.
Vikt Husky 8 liter: 3,8 kg.
Vikt Husky 4 liter: 3,5 kg.

Älvstigen 19, 792 95 Mora • Tel: 0250 - 154 01
E-post: order@moraproducts.se

- Hunden är gravid!!!
- Din hund är mer hungrig, för nu har
hon även ätit upp min hunds mat !
Med stort tack till alla som var med och
med förhoppning att fler känner att de
vill följa med nästa år.

Härlig att köra hundspann när solen
skiner. [Foto: Patricia Müller]

Hälsningar Helen Söderström

Samojeder från kennel Snötrollen.
[Foto: Linda Almquist]
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Hon har även åkt på skidor efter hund
men tycker det är roligare att köra släde
med hundarna.
Idag är Ängla 4 år och tävlar helt själv
med 1 hund. Efter 3 starter på cupen Kiruna Challange slutade hon som vinnare
i knatte klassen. På Kiruna Open kunde
hon tyvärr bara göra en start men var
väldigt nöjd att hon fick tävla överhuvudtaget. Hon är redan en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna..hon valde till
och med tävling före ett barnkalas till
mammas stora förvåning.
Banan som knattarna kör i Kiruna är en
800 meters rundslinga. Som kanske inte
låter så långt men känns som mil för en 4
åring ensam med sin hund i skogen, och
framförallt för dom väntande föräldrarna i målfållan.

Stora bilden på motsatt sida och bilden över:
Träning med hundarna på Arena Artica. Från
vänster; Fjällstigens Låkta Ägare Sanna Ejdeholm, Qliz Cnöflinga Ägare Anna Ullenius, på
skidor Anna Ullenius, Fjällstigens Vassi och
Fjällstigens Kårsa Ägare Anna Ullenius med
Ängla på släden bakom sig.
[Foto Per Sverre Simonsen]

Nedan: Ängla och Qliz Cnöflinga på väg in mot
mål Etapp 2 Kiruna Challange.
[Foto Anna Ullenius]

Ängla

- En 4 åring med drag i
[Anna Ullenius] Ängla bor i byn Jukkasjärvi strax utanför vinterstaden
Kiruna. Där bor hon med mamma, pappa och 4 hundar. Familjens hundar är av raserna siberian husky och korthårig vorsteh.
Änglas draghundskarriär började väldigt tidigt, då hon redan som spädbarn
var med i släden fastspänd i babyskyddet
från bilen eller liggandes i Fjellpulkan när
mamma tränade hundarna.

någon hund framför. Senare fick mamma
eller pappa stå bakom henne på medarna
medan hundarna drog. Vid 2 års ålder
körde hon familjens 2 pensionärer helt
själv.

När Ängla var 6 månader fick hon sin
egna släde. Till en början bestod träningen av att hålla balansen mot släden utan

När vi tränar hemma så kör Ängla både
med 1 & 2 hundar, medans mamma försöker hålla sig framför på skidor.
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Nedan: Änglas pappa hjälper henne i starten
med hennes hund Fjällstigens Vassi.
[Foto Anders Sundström]
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Evensjödraget
[Text och foto: Louis Liljedahl] Evensjödraget gick av stapeln i Mullnäset den 30 december förra året någon mil från Strömsund, Jämtland.
Kirsten och Alex Poulsen, med flera, arrangerade denna trevliga träff på
det bästa av sätt. Folk kom och körde hund och umgicks som hundfolk
gör mest. Tältkåtan var praktisk då det faktiskt kom en liten regnskur
efter körningen.
Det är alltid så trevligt och avslappande
att ha blandad pott på en träff, alltså alla
raser och även icke-rashundar också.
Evensjödraget var helt utan tävlingshets,
prestige eller stress. Alla tog allt i sin egen
takt, oavsett om man valde en längre eller kortare stäcka. Själv tog jag en kortis
på skidor med en av våra malamuter. Det
spåret var kul med mycket smala skogsstigar, upp och ner och slingrande spår.
Det gillar både hund och skidåkare. Det
kunde dock ha varit betydligt kallare så
att hunden hade varit piggare. Nu låg
temperaturen kring nollstrecket.
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Efter körningen bjöds det på härligt rykande varm ärtsoppa, serverad ur Arméns autentiska soppkärl. Smakliga
kolbullar med ett berg av stekt, smaskigt
flottdrypande fläsk tryckte jag också ner
efter mina två stora ärtsoppeportioner.
Ordet ”mätt” räcker inte till att beskriva
känslan i min arma, men lyckliga kropp
efteråt.
Ett trevligt möte som Evensjödraget
kommer vi alltid tillbaka till. Tack för givande samvaro alla trevliga polarhundsmänniskor och polarhundar!
Malamuten Mikki, Louis och Alex. [Foto: Evy Liljedahl]
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Hastighet och styrka
- ett omaka par?

[Louis Liljedahl] Tävlingshund eller polarhund? – funderingar över
SPHK’s ansvar som specialklubb för polarhundar

De ursprungliga eskimåhundarna hade
unika egenskaper för att kunna klara livet
och sina arbetsuppgifter i en av världens
allra hårdaste miljöer, polartrakterna.
Dessa hundar har varit livsnödvändiga
för människorna där, och SPHK har tagit
på sig ett ansvar att bevara just de polara
egenskaperna hos respektive ras. Emellertid verkar klubbens aktiviteter enligt
min mening istället vara alltför mycket
inriktade på att få fram tävlingshundar,
vilket ju rimmar dåligt med tanke på polarhundarnas ursprungliga användning
samt med vad som står i respektive rasstandard.
Hastighet och styrka - ett omaka par
Den som känner till fysik, mekanik och fysiologi vet att hastighet och styrka har samband med varandra. Om man vill ha högre hastighet, får man göra avkall på styrka och vice versa. I detta sammanhang då
det gäller ett djur, är kroppsstorleken naturligtvis avgörande. Ju större en muskel
är i genomskärning, desto mer kraft har
den och desto mer styrka kan den uppbåda. Således, ju större hund, desto mer
muskelmassa och desto starkare är den.
En newfoundlandshund kan dra en kärra
på ett ton medan en whippet inte kan det.
Men å andra sidan slår en whippet newfoundlandshunden i kapplöpning.
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Uthållighet
En annan egenskap som är viktigt att
hålla i minnet då det gäller hundarnas
prestationsförmåga är uthållighet. Allt
handlar om energi. Det kostar energi att
röra musklerna och ju mer vi rör dem,
desto mer energi behöver tillföras. Denna
energitillförsel kan inte gå hur fort som
helst om en muskel arbetar hårt. I några
minuter kan emellertid en muskel leva på
den energi som finns lagrad i den, men
om den tvingas fortsätta att arbeta hårt,
så bildas det mjölksyra som hämmar dess
rörelse. Det tar viss tid för mjölksyran att
omvandlas till ny användbar energi och
under den tiden måste muskeln vila. Således kan man inte hålla en maximal fart
mer än en mycket kort tid, som ju alla
vet. Det finns alltså ett förhållande mellan uthållighet och hastighet. Ju fortare
man springer desto sämre blir det med
uthålligheten, och vice versa.

Alaskan malamute, en stark hund
byggd för att dra tungt och långt.
Foto: Louis Liljedahl.

Dess idealvikt för hanhund ligger på 3839 kg och för tik på 33-34 kg.
Hundar lämpade för hastighetstävlingar
bör enligt expertisen inte väga mer än 25
kg. Det finns flera skäl till detta. Dels förlorar man i snabbhet med ökad kroppsvikt och i polarhundarnas fall gör den
täta, varma pälsen det svårt för hunden
att bli av med överskottsvärmen vid fysisk ansträngning med risk för överhettning (Huson et al. 2010; Coppinger och
Schneider, 1995). Det är tydligen inte

utan anledning som man exempelvis i
rasbeskrivningen för alaskan malamute
betonar att den inte är en tävlingshund
för hastighetslopp. För övrigt är ju ingen
av de polara raserna ämnade för tävling,
vilket många av klubbens medlemmar
tydligen inte verkar känna till.
Tävlingsdraghundar
Vilka hundar är då lämpade att tävla med
i hastighetslopp? Siberian husky är något
lättare och smäckrare byggd än alaskan

Rasstandarden beskriver hundens karaktärer
SPHK har som sagt ansvar för våra fyra
polarhundraser och varje ras har ju sin
egen standard. Då det exempelvis gäller
alaskan malamute står det uttryckligen
att hunden inte är ämnad för tävling
på tid, men att den istället är byggd för
att dra tungt och långt. Malamuten är
en massiv hund med kraftig benstomme
som skall hålla upp mycket muskulatur.

Siberian husky. Bild från rasstandarden.
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malamute, grönlandshund och samojedhund. Siberian husky har en tillåten maxhöjd på 60 cm för hanen och för tiken 56
cm. Vikten för hanar brukar ligga mellan
20 och 27 kg och för tikar mellan 16 och
23 kg. I dess rasstandard står att hundens
ursprungliga funktion var att dra lätt last
i måttlig hastighet över stora avstånd.
Här ser man en kompromiss då det gäller styrka och hastighet jämfört med de
tre övriga polarraserna. Huskyn är enligt sin rasstandard uttryckligen ingen
sprinthund (måttlig hastighet), utan den
skall istället vara uthållig, men eftersom
den inte är alltför tung, är risken för
överhettning mindre jämfört med tyngre
polarhundar. Siberian huskyn har i hastighetstävlingar dock ingen chans mot
de ”riktiga” tävlingshundarna. Så om vi
skall leta efter en genuin tävlingshund,
Till höger: Svenska ”alaskan husky”.
Foto: Louis Liljedahl.
Nedan: Två typer av alaskan husky, A och B är
sprinthundar, C och D är långdistanshundar.
Från Huson et al. 2010. Med tillstånd av författarna för publicering.

både vad det gäller sprint och över längre
sträckor, får vi titta på en som är speciellt
framtagen för sådan verksamhet, nämligen alaskan husky.
Alaskan husky är inte någon erkänd ”ras”
utan en sent skapad hundtyp, speciellt
designad för draghastighetstävlingar. Det
finns två extremtyper, en för sprint och en
för långdistans. Vikten för hane ligger generellt mellan 21 och 25 kg och för tikar
mellan 17 och 19 kg. Utgångsmaterialet är den s.k. indian/alaskan village dog
som man först och främst blandat in siberian husky och alaskan malamute i. För
att få snabbhet har man dessutom korsat
in bland andra pointer, saluki och vinthund. Tyvärr fick man på samma gång
med mindre önskvärda egenskaper bl.a.
sämre tassar och tunnare päls. Den tun-

Alaskan village dog, en av
ingredienserna i alaskan husky.
Foto: Stephanie J. Little Wolf,
Faibanks, Alaska.

nare pälsen är viktigt för att inte riskera
överhettning, vilket ju lättare kan hända
med polarhundar med för arktisklimatet
korrekt pälskvalitet. Resultatet är en lätt
byggd, långbent hund med djupt bröst
och lång rygg. Allt detta ger en snabb löpare som också är uthållig. Den riskerar
som sagt inte överhettning på samma sätt
som hundar med äkta polarhundspäls
och kan således springa fort och länge,
men behöver istället täcke och halm vid
checkpointsövernattningar samt sockor
för sin sämre tasskvalitet.
Långdistansvarianten har mer andel alaskan malamute än sprintvarianten, vilken
har mer siberian huskyblod men framförallt mycket pointer- och salukigener i sig.
I alaskan huskyns blod finns även en del
från anatolisk herdehund, som f.ö. har
sina rötter i Turkiet, vilket ökat mentalitet för gå-på-anda. Totalresultatet är en
extrem tävlingshund som ingen rastypisk
polarhund har möjlighet att slå, eftersom
de sistnämnda som bekant har framavlats för andra egenskaper än att springa
fort.
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Fartkungen
Sen finns det framför allt här i Skandinavien snabba draghundar i form av vorsteh, setter och pointer. Mot dessa fartfantomer har inga renrasiga polarhundar
heller något att hämta. De är snabba och
således inte gjorda för långlopp. De är ju
egentligen skapade för jakt, inte för tävling. Inblandning av fågelhundar i polarhundar är inte ovanligt och ger naturligtvis snabbare hundar än de renrasiga, men
mixen får som sagt avsevärt sämre tassar
och otillräcklig päls för vårt vinterklimat.
Vill man ha den absolut snabbaste hunden av alla, blir det ingen draghund, utan
då faller valet tveklöst på greyhound,
som med en imponerande topphastighet
på 85 km/tim är fartkungen bland hundarna. I gengäld orkar den inte så långt
med en sådan hög hastighet. Loppen är
från 90 till 780 meter långa, eller rättare
sagt korta. Men då har vi kommit en bit
ifrån draghundarna, som denna artikel ju
egentligen handlar om.
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själva? Vad skall vi göra för att få uppfödarna att ta sitt ansvar och försöka
följa respektive rasstandard så gott det
går? Vad skall vi göra för att skapa ett
klimat i klubben, som får alla att känna
sig delaktiga samt få kunskaper om och
stimulans till att hålla friska, sunda och
välmående hundar?”

ursprunglig användning, som man ju har
ansvar att bevara (obs inte förändra!) och
värna om, och på samma gång verkar
man alltför mycket för tävlingshundar.
Man försöker således skapa både snabbhet och styrka av högsta potens i samma
hund, men den ekvationen går inte ihop.
Hastighet och styrka är helt enkelt ett
omaka par.

Man kan inte få allt i en hund
Refrenser

Greyhound, den ultimata hastighetshunden. Foto: Cordelia Schmidt, Bremen, Tyskland.

Felaktigt ställda frågor
Jag läser på Facebook i en grupp som
handlar om arbetande malamuter hur
en ägare undrar hur han skall få sina
malamuter att springa fortare. En veteran i rasen kommenterar att det är fel
att diskutera hastighet då det gäller malamuten. Istället, säger han, borde man
diskutera egenskaperna för överlevnad i
Arktis, som enligt honom i första hand
bör vara baserade på typ och hälsa, därefter storlek och struktur grundat på typ.
En seriös polarhundsuppfödare borde
enligt mig, istället för att tänka hastighet, ställa frågorna: ”Avlar jag på arktiska överlevnadsegenskaper? Det vill
säga kan jag behålla en ordentlig päls,
små välpälsade öron, tättslutande läppar,

26

Polarhunden 2/2013

djupt liggande mandelformade ögon,
etc.? Avlar jag på friska hundar? Det vill
säga är jag noga med att ögonlysa, höftoch armbågsledsröntga, DNA-testa hundarna för Polyneuropati, etc.? Bibehålls
viljan att dra hos mina hundar?”
Det står en hel del om detta i standarden
för var och en av våra polarraser. Däremot står det inget om att våra raser skall
springa fort och framför allt inte att de är
tävlingshundar.
För att leva upp till sitt syfte borde Svenska Polarhundklubben, istället för att
bygga ett meriteringssystem på hastighetstävlingar, ställa frågorna ”Vad skall
vi göra för att få så många som möjligt
av våra medlemmar att delta i aktiviteter
som gynnar raserna och medlemmarna

För att komma tillbaka till huvudfrågan
om hastighet och styrka, vågar jag påstå att det inte finns någon” superhund”
som både är stark, snabb och uthållig på
samma gång i högsta potens. Vi har istället olika hundar skapade för olika ändamål. En del skall exempelvis vara starka
och uthålliga, och kan därmed inte vara
så snabba, såsom alaskan malamute och
grönlandshund. Vi har hundar som kan
springa lite fortare och är uthålliga, exempelvis siberian husky, men de är å andra sidan inte jämförelsevis så starka som
de förra. Dessa tre rasrena polarhundar
skall dessutom ha en päls och lite andra
kroppsegenskaper samt unika mentala
förmågor som skall göra det möjligt för
dem att överleva och samtidigt klara av
sin arbetsuppgift i världens absolut hårdaste miljöer, polartrakterna. Som ett
mellanting i kroppsbyggnad mellan de
nämnda typerna har vi samojedhunden.
Slutligen har vi de egentliga tävlingsslädhundarna i form av alaskan husky och
fågel- och vinthundarna, som dock behöver sockor på tassarna och värmedräkt
och halm att ligga på vid checkpoints.
Den ojämförligt snabbaste hunden, greyhound, har sämst uthållighet av alla.

Coppinger och Schneider, 1995. Evolution of working dogs. I: Serpell, J. red.
The domestic Dog. Cambridge University Press, Cambridge.
Huson et al., 2010. Ancient DNA evidence for genetic continuity in arctic
dogs, Journal of Archaeological Science,
i tryck.

SPHK kan ju inte få allt. Som jag ser det
gapar man över för mycket. Man vill
dels ha rashundar, enligt standard och
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hundar passerade utan problem. När så
italienaren som för tillfället var ca. 50 m
bakom mig skulle passera dom hörde jag
att det blev problem och jag såg sedan
inte till han mera. När vi kommit en liten
bit på den ca. 3km långa skogsvägen fick
jag se ett annat spann dyka upp bakom
mig, det visade sig vara Per–Esben Jakobsen med sitt 6-spann grönlansdshundar
som hade fått fel på sin släde i samband
med start och fick starta 30 min efter
ordinarie start. Vi hängde nu på en liten
stund men i backarna upp mot Morvallen blev vi avhängda.

Polardistans i Särna 2013
[Text: Gösta Karlberg, foto: Katarzyna Piotrowska] Startade som nr 2 i
Nordisk stil 1-4 hundar onsdag kl 10.32 med hundarna Kallasgårdens
Qimanaq, Kallasgårdens Niaq och Tinkas` Urax.
Över Särnasjön där det blåste en kraftig
nordlig vind fick man parera stavarna så
att dom kom på rätt plats i spåret. Väl
kommen på andra sidan var det dags för
omkörning av en italienare med 2 siberian husky. Hans hundar gjorde nu utfall
mot min Urax som svarade, men allt slutade utan någon större incident, då han
tog tag i sina hundar och drog dom åt
sidan. Men jag ifrågasätter vilka av kontrollanterna som släppt iväg denne man,
med en Nomesläde och lösa draglinor
till hundarna? Som fick till följd att slä-
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den gick sin egen väg så fort det ej var
fullt drag på linorna. Han låg sedan bakom mig uppför backarna med hundarna
trampande på mina skidor.
Väl uppe på myrarna gjorde han så 3-4
försök att gå förbi med resultatet att släden for ut på sidan av spåret alla gånger,
han insåg nog då att det gick bättre om
jag låg före och hans hundar drog för att
släden skulle hålla kursen i spåret. När
vi sedan kom in i storskogen hade ett
storspann malamuter stannat och mina

Jag hade planerat att stanna uppe på
Morvallen och fika och vattna hundarna,
väl där uppe stod Lena med sitt spann,
så jag fortsatte en liten bit till. Efter en
stund kom Lena och gick förbi medan vi
rastade. Jag tog nu på mig anoraken då
vi nu skulle upp på kalfjället i den kraftiga vinden. Uppe på fjället blåste det
så att släden drev lite i sida ibland men
det var ingen snö i luften så sikten var
mycket bra hela tiden. Väl uppe på högsta punkten vek så spåret mot sydost med
utförslöpa och medvind som följd. Efter
en stunds åkning vek hundarna plötsligt
av spåret till vänster, men kom tillbaka
på mitt kommando. Det visade sig att det
var spåret ner till Häggenåsvallen, där
checkpointen på 2012 Polardistans låg.
Som då Jan-Olov Högström körde mina
ledarhundar, samt sin Kallasgårdens Tarkeq och Hanna Lindbloms Kallasgårdens
Virpi, snacka om hundminne!
Efter denna händelse kom vi så småningom till ett ganska snöfattigt parti på
fjället och jag skulle parera mina nya skidor bland stenarna, samtidigt var där en
liten nerförsknix och spåret svängde till
höger. Jag hann ej då ta tag i släden med

följd att den gjorde en vänsterroll och jag
gick omkull. Men med den annspänning
med mittskackel och draglinor på den
var det bara att fortsätta färden ner till
Djursvallen. Jag såg nu att Urax började
bli lite sliten och bestämde mig att stanna
på Djursvallen för natten dit jag kom kl.
18.38.
Blev tilldelad plats och band upp hundarna, satte upp tältet, lagade mat och åt.
Sedan var det hundarnas tur att få mat
efter en stunds vila. Vid ca. kl 20.00 var
det så dags att inta ryggläge. Men trots
intagande av magnesiumtabletter kom
det jag fruktar mest efter en dag som denna, Krrraaammmp i benen, inte roligt i
sovsäck och tält. Vid kl 24.00 hade jag
fått nog. Fikade, snaxade och vattnade
hundarna, packade ihop grejor rev tältet,
selade på hundarna och åkte iväg från
Djursvallen kl. 01.20
I pannlampans sken åkte vi nu den ganska lättåkta sträckan ner mot Lövnäsvallen dit vi kom 05.27 på morgonen. Där
var det dags för 30 min. tidsutjämningsstopp för min del. Snaxade hundarna,
gick till elden och satte mig och värmde
händerna. Jag skulle nu få lämna Lövnäsvallen 05.57 Pratade med Daniel Kaar
som också körde i min klass med fyra
malamuter. Jag sa att om jag skulle vara
framme i Särna vid ca. kl. 12.00 skulle
jag vara nöjd. Nu visste jag att det var ett
spann bakom mig när jag lämnade Lövnäsvallen kl. 06.01. Men var dom andra
deltagarna var hade jag ingen aning om,
men det brydde jag mig inte om. Mina
hundar gick i sin egen takt och vi tog det
som en helt vanlig fjälltur. Efter en stund
kom så ett 6-spann husky ifatt och jag
stoppade mina hundar för omkörning
men hennes hundar var lite tveksamma
Polarhunden 2/2013
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Porträtt av Maja Antoniusson
Ålder: Snart 15
Bor: Sälen
Kennel: Kennel Fenrisulven
Antal hundar: 16
Familj: Mamma Lotta, pappa Peter och storasyster Wilma
Maja fick hundintresset med modersmjölken. Hon och syrran Wilma släpades land
och rike runt när mamma Lotta skulle tävla. Handler var redan då pappa Peter. Hon
började köra hundspann på egen hand redan i 7 – 8 års ålder. Mamma och pappa var
naturligtvis med på släde och skoter för att hjälpa till om det blev trassel. Att Maja
skulle börja tävla när hon hade åldern inne hade hon bestämt redan nu.
En målmedveten satsning som inneburit många och långa dagar på 4–hjuling och
släde. Mellan träningspassen med hundarna har hon ökat på sin egen träningsdos för
att orka mer och framför allt hjälpa hundarna så mycket som möjligt.

och blev stående. Då vek mina hundar
helt om och var dit och nosade på hennes
ledarhundar men jag fick snabbt tillbaka
dom åt rätt håll så vi kunde fortsätta.
Huskyspannet kom nu och passerade
på höger sida med kontroll av samtliga
hundar i hennes spann från mina hundar.
När hon hade passerat vände hon sig om
ropade, tackade och sa vilka snälla hundar du hade. Det var skoj.

minimala träningen jag kunnat göra på
grund av mina rygg- och axelskador samt
bortajobb i vinter. När vi kom till mål kl.
11.53 började folket ropa heja heja och
grattis. När jag så frågade hur många
som var före fick jag det överraskande
svaret ingen, Du är först det var för mig
helt ofattbart men sant. Ett stort Tack
hundarna Qimanaq, Niaq och Urax.
Gösta Karlberg

Strax före Lövhögen var det åter dags
att bli omkörd av ett storspann Huskys.
Dom hängde vi på en liten stund. Sedan
var det dags för den jobbiga stigningen
från Lövhögen och upp på kalfjället tills
spåret svängde vänster och vi fick en lång
och efterlängtad nerförslöpa. Sedan fortsatte vi i ensamt majestät dom sega och
långa milen ner till Särna. Nere på Särnasjön tårades mina ögon, när jag tänkte på
vad duktiga mina hundar varit, med den
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Hemma på kenneln i Sälen tar Maja det största ansvaret för alla 16 hundar. Hon
matar, mockar och pysslar om familjens siberians. Det kan bli lite diskussioner när
tävlingsspannen ska tas ut. Mamma Lotta vill ju ha så bra team som möjligt när hon
ska ut på sina medeldistanstävlingar. Men oftast är det ändå Maja som får bestämma
vilka hundar som ska spännas för deras slädar.
Majas framtidsplaner innebär ytterligare satsning på hundkörningen och en dröm om
att någon dag få stå på startlinjen i ett annat land. Gärna nere i Europa eller varför
inte i Alaska. En utbildning till veterinär ligger än så länge långt fram i tiden. Men
med den målmedvetenhet Maja hittills visat inom draghundsporten är det högst sannolikt att hon lyckas även med dom planerna.
Maja har 3 SM–guld i slädhundstil från ungdomsåren samt två på barmark med
kickbike.
Under helgen 8–10 februari i år tog hon sitt fjärde SM–tecken men det första i officiell
klass. Förutom sitt SM–guld tilldelades Maja Riksidrottsförbundets mästerskapsplakett.
Peter Antoniusson
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Lotta Antoniusson

Maja och Lotta Antoniusson

SM–guld x 2 till Dalarna!
Vid draghunds–SM som avgjordes i Gafsele, Västerbotten, tog Maja och
Lotta Antoniusson var sin guldmedalj. Familjen bor i Sälen och tävlar för
SPHK Gävle Dala.
Maja som i år fyller 15 har redan 3 SM–
tecken från sina ungdomsår. Årets SM
var det första där hon fick tävla i officiell
klass med sina fyra siberian huskies. Hon
berättar att hon tränat både hundar och
sig själv mer än någonsin. Bättre fysik
för sin egen del gör att Maja kan hjälpa
hundspannet i branta backar.
Vid starten på fredag visade termometern -33 grader. Arrangören flyttade
fram starten 1 timme vilket räckte för att
temperaturen skulle stiga till 29 grader.
Väl påpälsade satte hundspannen iväg.
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Maja tävlade i 4 – spann 10 km. Efter
två dagars körning ledde hon med ca. 8
minuter före tvåan. Det räckte tydligen
inte för Sälentjejen som på den tredje och
sista tävlingsdagen drygade ut försprånget med ytterligare 6 minuter.
Lotta hade sin storhetstid i slutet av
1990–talet och början av 2000–talet
med flera segrar i bl.a. Nordic Open. Sin
största framgång räknar hon EM–silvret
2004. Hon tävlar i medeldistans. I Gafsele innebar det att hon tävlade med 6
siberians i 38 km per dag.

Maja Antoniusson

Lotta hade en marginal på ca. 15 minuter
till tvåan efter andra dagen. Det räckte
till en totalseger efter tre dagar.

Hemma hos Kennel Fenrisulven i Sälen
pågår redan förberedelserna för nästa
tävling.
Peter Antoniusson

Förutom sina SM–guld tilldelades Maja
och Lotta Riksidrottsförbundets mästerskapsplakett.
Polarhunden 2/2013
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Sandra Åsander, SM-veckan, Falun 2012. Foto Petter Hillborg

Nakenhundar, fladderöron
och skidåkare i kondomdräkt är inte farliga!!!!
[Petter Hillborg] Har under den gångna tävlingssäsongen gjort ett ganska
sorgligt konstaterande. Det är nästan ingen som kör nordiskt med polarhundar längre och framförallt inte på de tävlingar som arrangeras av
brukshunds- och draghundsklubbar runt om i landet.
Jag möts ofta av frågan varför ”Ni i Polarhundsklubben inte vill tävla med era
hundar” eller ”vad kul med riktiga draghundar, men varför är du ensam” och jag
vet inte vad jag ska svara. De få starter
som sker är i huvudsak med siberian husky. Ett fåtal starter sker även med grönlandshund och alaskan malamut. Men
samojederna lyser med en total avsaknad
på seniorsidan och har gjort så i många
år. De som faktiskt är ute bland fladderöronen och tävlar, är en liten trogen
skara. Ni vet själva vilka Ni är och Ni är
guld värda.
Varför är det nu på detta viset? Har
inget entydigt svar, men kanske handlar
det främst om rädsla, att man inte vågar
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De förare som idag tävlar runt om i Sverige med A-hundar är många toppidrottare, som håller en hög internationell
klass och de delar gärna med sig av sina
erfarenheter och matnyttiga tips även för
polarhundsförare. För ingen av oss vill
väl åka sakta på skidor eller att våra hundar ska springa långsamt.

ensamma ekipaget var dock ingen polarhund utan en Riesenschnauzer. I C-klass
deltog också endast ett ekipage. Samma
sorgsna trend föll över övriga SM-tävlingar i nordisk stil, då endast den lilla
trogna skara av förare som jag tidigare
nämnt, kom och ställde upp. På SM i
pulka tävlade endast en polarhund.

Nu tänker väl många att, jaja sån där
sprint är väl inget att hålla på med. Visst,
så kan det väl vara, men varför ställer
man då inte upp och kör en sådan tävling
som SM-pulka lång, som i år avgjordes
i Grängesberg. Denna tävling utgörs av
ett 20 eller 25 km långt lopp i klassen
pulka 1-4 hundar (Damer kör en kortare
sträcka). Ett enda B-hundsekipage deltog i denna tävling i år, trots att många
körde princip samma sträcka i Lekvattnet, inte långt därifrån, helgen före. Det

Oavsett vilken av de polara raserna Ni
har, så uppmanar jag verkligen Er att ta
steget och våga ta med era hundar ut och
tävla utanför Polarhundsklubben. Håll
inte på mitt ute i skogen där ingen ser
er!!! Kanske vi träffas på någon ”fladderöronstävling” under nästa vinter.
Petter Hillborg, stolt förare av siberian
husky i nordisk stil

och att man inte känner någon. Man hör
mycket rykten om att vorsterförare är si
eller så och att de inte vill ha polarhundar
med på sina tävlingar. Mina egna erfarenheter är att alla dessa rykten är just bara
rykten. Det stämmer inte och man är
minst lika välkommen bland fladderöronen som på Polarhundsklubbens tävlingar, om inte mer välkommen. Skillnaden
är kanske att fladderöronsförare tävlar
just för att tävla, medan många inom Polarhundsklubben tävlar för att meritera.
Det klimat som råder på en vanlig brukshundsklubbstävling kan kanske vara en
fördel om man som nybörjare ska köra
sin hund, då tävlingar utanför vår klubb
oftast enligt min mening, är mer prestigelösa.
Polarhunden 2/2013
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Mycket spring i benen hos Snow Shadow’s Miss Magic, 5 månader!
[Foto: Josefin Andersson]

Shauni & Steer i led, och sedan är det Dozers söner Muckleshoot, Big Mush &
Pontiac med back up av Nordvikens Jaspis. [Foto: Donald Eriksson]

Lyckliga, duktiga draghundar
Lappland Dream Jack och
Natti
[Foto: Monika Karlsson,
Lappland Dream kennel]
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huskies och alaskan huskies. När Agneta
nyligen drog ner på turistverksamheten
sålde och omplacerade hon sina alaskan
huskies och satsade på siberian huskies
istället. Jag frågar henne om hon kommer att skaffa någon alaskan malamute
igen men hon menar att de är alltför
tungjobbade och stora i jämförelse med
den mindre siberian huskyn.
En husky med päls

Kennel Lapicums hundgårdar. [Foto: Anna Kuru]

Tystnaden till vänster
[Anna Kuru] Tystnaden till vänster. Här svänger jag av den stora vägen
och far mot Lainio, byn där tystnaden ska finnas enligt vägskylten. Hit
kommer turister för att finna den så efterlängtade vildmarken.
Det blåser hårt och har så gjort i flera
dagar men plogbilen har gjort sitt jobb
och fast det stormar rejält över myrarna
är vägen farbar. Efter tre mil kommer
man till stranden av Lainioälven och
byn med samma namn. Här bor sedan
två och ett halvt år Agneta Henriksson,
hennes familj och sex siberian huskies.
Agneta sitter vid bordet och äter när jag
kommer, men kaffet står på kokning och
snart sitter vi med varsin kopp i handen.
Sent igår kväll har hon kommit tillbaka
från ett dragprov i finska Kiiminki, en
enkel resa på dryga femtio mil. Ett femtiotal spann deltog och på detta prov kör
alla spann i fyrspannsklassen, samtliga
raser dessutom samma sträcka.
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Men tillbaka till kenneln. På Agnetas
kennel Lapicum finns idag totalt tio hundar. Sex finns hemma på gården och övriga hos fodervärdar. Agneta har haft hundar sedan barnsben, hennes föräldrar har
alltid haft hund men det var 1990 som
den första polarhunden kom in i hennes
liv. Det var en tik av rasen alaskan malamute från Wolflands kennel. Snart kom
en hanhund in i familjen från kennel SeeO-Nee. Två år senare hade den berömda
”polarhundsjukan” slagit till och hundantalet ökats till tio.
Efter att Agneta började arbeta som
bland annat guide och slädhundsförare
i pappans företag Lainio Vildmark ökades hundantalet ytterligare med siberian

Agneta har de senaste åren valt att köpa
in hundar från olika kennlar och länder
som Tyskland, Finland och Frankrike.
Hundarna har varit ganska olika i typ
och utseende, men det har varit medvetna
val vid inköpen. Dock tilltalas inte Agneta av extrema varianter åt något håll.
-De hundar som avlats för sina sprintegenskaper kan vara duktiga draghundar
som ger allt men har lika ofta problem
med temperament, hög stress, som att
hålla vikten i kyla och arbete. De hundar där man inte alls tagit tillvara dragegenskaperna i avelsarbetet, där har man
istället många gånger fått för kompakta
hundar med varierad motivation att jobba, säger hon. Dock har dessa hundar
ofta bra mentalitet, är stresståliga och har
en låg och bra ämnesomsättning. Dessa
hundar har varit en tillgång i Agnetas tu-

Överst: Breda Blickens Atle (till väsnter) blir BIMbruks på SPHK’s utställning i Kiruna 2013.
[Foto: Victoria Ryytty]
Mitten: Arctic Power Storm Warning
[Foto: Annica Fjällborg]
Nederst: Arctic Power Storm Warning.
[Foto: Annica Fjällborg]
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och det är en av orsakerna att hon väljer
att åka till Finland och meritera sina hundar, samt även för att kunna kvittera ut
ev. utställningschampionat som hennes
hundar uppnått.
Dragprov eller tävling

Agneta Henriksson på Polarmästerskapet i Strömsund. [Foto: Annica Fjällborg]

ristverksamhet eftersom de varit lätthanterliga och haft det utseende som långväga besökare förväntat sig av en slädhund.
Målet med hennes avel är att få fram
friska och sunda hundar med trevligt
temperament, flockkänsla och dragvilja. Viktigt är också att se till en korrekt kroppsbyggnad, såsom bra päls
och tassar. De hundar hon avlar på vill
hon träffa i verkligheten och se dem arbeta i selen innan hon bestämmer sig.
- Rörelsemönstret visar sig bäst i arbete, säger hon, och viljan att dra kan
man bara se i praktiken. Hälsoaspekten
är också viktig, men hon är bekymrad
över ögonsjukdomar som dyker upp allt
oftare i samband med att fler ögonlyser
sina hundar. Agneta är inte emot inavel
men undviker det själv om hon kan. Det
kan vara bra men inte i för höga procentsatser. Hennes egen avel har präglats av
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utavel, ett sätt för henne att ta tillvara de
olika linjernas egenskaper.
I aveln måste man ta hänsyn till många
saker som har med funktionen att göra.
Hundarna ska ha bra päls och tassar och
klara av att bo ute.
- Hellre för mycket än för lite päls, säger
hon. Täcken och skor på hundarna kan
vara bra för att förebygga skador men är
ingenting som ska behövas.
Har hon då hittat den perfekta hunden?
Ja, svarar hon. I Finland är rasen inte lika
uppdelad med extrema varianter som
den är i Sverige och det tror hon att den
finska dragprovsmeriteringen är en del i.
De finländare Agneta pratat med tycker
att den svenska dragprovsmeriteringen
för husky inte är bra eftersom den bara
fokuserar på hastighet i spåret och inga
andra kvaliteter. Så tycker även Agneta

Som så många slädhundsförare har bor
Agneta och kennel Lapicum en bit utanför närmsta tätort, även om huset
och hundgården är mitt i den by de bor
i. Men det känns ändå inte avsides när
man tänker på närheten till både Finland
och Norge. Agneta räds inga avstånd.
Det är långt till tävlingar, prov och utställningar. För ett par år sedan for hon
ner till Danmark och den danska polarhundklubbens utställning där hon
visade två av sina hundar. Dagen innan
ställdes de på en SPHK-utställning i
Sverige. En bilresa på femhundra mil…
Ändå, frustrationen när slädhundstävlingar ställs in på grund av väderförhållanden
som kyla, snö och vind. Agneta tittar ut
genom fönstret, det klarnar upp utanför.
- Man ställer in vissa tävlingar på grund
av kyla, snöoväder eller dåliga spår. Vart
är aveln på väg? Medel-, och långdistanstävlingar ställs inte in på grund av detta,
men sprint. Varför?
Agneta menar att en polarhund ska kunna gå på alla spårförhållanden och väderförhållanden, och sedan är det så klart
upp till föraren att köra med säkerhet.
Överst: Agneta Henriksson på Polarmästerskapet i
Strömsund. [Foto: Annica Fjällborg]
Till höger: Agnetas spann med unghundar
i träning.
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Agneta har varit medlem i SPHK sedan
2004 och sitter sedan flera år tillbaka i
styrelsen för distriktet Övre Norra. Hon
har varit med i arrangerandet av SPHK’s
utställning Kiruna Snowdog i Kiruna.
Hon tror att de deltagande siberian huskies kommer att minska på utställning
framöver på grund av de nya meriteringsreglerna som innebär att cert bara delas
ut i bruksklass.
- För att kunna delta i bruksklass krävs
pris på dragprov, och med dagens meriteringssystem är det ytterst få som klarar detta, säger hon. Meriteringssystemet
idag kräver att du har hundar som kan
gå i extremt hög hastighet på tävlingarna. Det är förhållandevis få som meriterar hundarna idag. Ett bruksprov skall
ju vara en avelsutvärdering och ett funktionsprov tycker Agneta.
Hur kommer det sig att så få klarar ett
första pris på dragproven? Så dåliga hundar kan väl inte större delen äga. Nej,
meritering ska vara för sig och tävling för
sig, tycker hon och gör en jämförelse med
övriga polarhundars meriteringsprov i
Sverige som mer är betonat på funktion.
Jag undrar om hon har någon idé för hur
de som bara har en eller ett par huskies
ska kunna genomföra ett dragprov. Svaret kommer lika fort som vanligt: fadderverksamhet för rasens bästa. De som har
flera hundar plockar in andras i spannen.
Så har hon själv gjort, det gynnar alla
och skapar intresserade, nya och aktiva
medlemmar. En chans för medlemmar
med få hundar att komma ut på tävling i
alla fall. Framöver måste det till ett annat
meriteringssystem konstaterar Agneta,
kanske liknande det i Finland, där både
funktion individuellt och i spann testas,

42

Polarhunden 2/2013

samt även andra viktiga egenskaper, inte
bara fokus på höga hastigheter.
Att träna hund
Vi kommer in på ämnet hundträning
igen. Det är snart dags att ta en titt på
den relativt nybyggda kennelanläggningen. Hos Agneta används hundarna både
i arbete framför släden, de meriteras på
dragprov och visas på utställningar. På
somrarna kör hon hundarna med Saccovagn. Fyrhjuling startar hon med på höstträningen, direkt från gården. Unghundarna börjar köras när de är mellan 8-12
månader gamla och lyfts in i spannet den
sista biten under höstträningen. Då har
de suttit med i släpkärrans hundboxar
och får på så sätt gratis boxträning. Under de varmaste sommarmånaderna juni
och juli har hundarna mer eller mindre
semester från selen.
Hon tävlar för Kiruna Slädhundsklubb
och jag undrar naturligtvis hur det kommer sig?
- KSHK ordnar välorganiserade tävlingar
och bra arrangemang för alla åldrar och
klasser. De har nybörjarkurser och en
ungdomssektion som är aktiv med fadderverksamhet. Engagerade medlemmar
kommer av en engagerad styrelse med
öppet klimat. En sån klubb vill jag gärna
köra för, säger Agneta.

gen att visas på engelska Crufts 2014.
Med på resan var också Breda Blickens
Atle, en hanhund som visat framfötterna på både SPHK’s utställningar och
på den finska rasspecialen. Axa och Atle
är bägge norska och finska utställningschampions och har därmed klarat de finska arbetsproven för att få ut den finska
championtiteln. Axa är dessutom en av
ledarhundarna i spannet och samtalet
glider in på ledarhundsträning. Hur gör
man för att få fram en duktig ledarhund?
Det är ju oftast den hunden som motiverar hela spannet.

fram gångar i snön så att hundarna lätt
kan ta sig fram. Den här landsänden har
berikats med enorma mängder snö vilket ger gott hopp om lång slädsäsong.
Hundgårdarna står i anslutning till en
byggnad och genom luckor i väggen kan
hundarna gå in i egna kojor på insidan.
Skålarna hänger på utsidan av gallret, så
varje hund har sin egen foderskål. Sommartid utfodras hundarna med enbart
torrfoder av märket High Energy och
vintertid kompletteras det med Pondus
våtfoder för att hundarna behöver extra
energi.

- Den största tillgången man kan ha är
en äldre rutinerad ledarhund som lär upp
den unga, då är mycket redan vunnet,
berättar Agneta. Hennes unghundar får
först springa i point, första paret bakom
ledarhundarna, när hon tycker de är
mentalt mogna lyfts de upp i led. Viktigt
är att träningen och inlärningen går långsamt och lugnt tillväga, vilket gäller all
inkörning med unghundar.

Vinden tar nya tag när jag sätter mig i
bilen igen. Agneta säger:

Vi går ut i den starka vinden och går den
korta biten till anläggningen var hundarna bor. I stora hundgårdar bor de två och
två och skuttar glatt fram för att hälsa.
Glada svansar och nyfikna blickar möter
mig och de nosar vänlig på mig genom
gallret. Agneta berättar att fem av hennes
hundar hade sammanlagt tio championat
och en vinnartitel. Inte illa på en så liten
kennel!

- Varför ska det vara så komplicerat att
göra dragprov, vi borde titta mer på hur
finländarna gör. Samma sträcka för alla
fyra raser, samma spannklass – det blir
lättarrangerat och behov av färre funktionärer, det tjänar alla på.
Jag kan inte annat än hålla med, tänker
jag när jag kör genom byn ut mot den
stora landsvägen igen. Till våren anländer tre nya valpar av olika blodslinjer till
kennel Lapicum. Och även om det är i
Lainio man som besökare finner tystnaden är jag övertygad om att den här kenneln kommer att låta tala om sig.

Vidare till Crufts
I vintras for Agneta ner till Helsingfors
och Finska kennelklubbens utställning
där hennes hund, den finska importen
Arctic Power Storm Warning ”Axa” blev
BIR av drygt fyrtio hundar. Därmed fick
hon titeln Finsk vinnare 2012 och utta-

I anslutning till hundgårdarna finns en
stor rasthage där hundarna tillsammans
kan rusa runt. Här har Agneta plöjt fram
med spaden närmast stängslet eftersom
årets snömängd annars skulle gjort det
möjlig för hundarna att ta ett skutt ut
i friheten. Här och där har hon skottat
Polarhunden 2/2013
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Vindelälvsdrag och Team Siberian Husky
1 Marie Israelson vid start från växel dag 2. [Foto: Petter Hillborg]
2 Lisa Lindblom vid start från växel dag 3. [Foto: Petter Hillborg]
3 Nisse Uppström vid Masstarten Ammarnäs dag 1. [Foto: Petter Hillborg]
4 Petter Hillborg vid målgång växel dag 3. [Foto: Inge Hillborg]
5 Lisa Lindblom vid målgång i Vännäs som lag nr 15. [Foto: Petter Hillborg]

5

4

rit mest för att ha kul, jag har egentligen
aldrig brytt mej om vilka placeringar det
blivit. 12 fjälldrag och några Vindeldrag,
Polardistans 300 km 2 gånger och en hel
massa andra tävlingar också har det blivit men största nöjet för mej är egentligen
att träna och köra hundar. Jag kör mycket och vill ha bra hundar eftersom det gör
nöjet med hundkörning ännu större.
Hur många hundar har ni idag?
- Vi har drygt 40 siberian huskies, två jakthundar och en gammal alaskan husky.

Birgitta i starten av Tobacco Trail. [Foto: Anna Kuru]

Det svenska siberian huskyspannet
på Tobacco Trail
[Anna Kuru] Tobacco Trail, långdistanstävlingen som startade utanför
Icehotel i Jukkasjärvi och gick efter den gamla smugglarleden mot Finland samlade både deltagare och publik från olika länder. En av dem
som deltog var Birgitta Sandin, Nymånens kennel. Hon körde det enda
svenska spannet med bara siberian huskies.
Birgitta, berätta lite om dig själv och din
familj!- Vår familj består av mej och min
man Mikael, vår son Stefan som bor med
oss, och tre utflyttade vuxna barn. Stefans handikapp och sjukdom styr mycket
av hur vi lever och hur vi kan använda
vår tid. Vi bor i en by utan för Arvidsjaur
i Lapplands inland. Vi är från kusten,
Luleå, men vintern är både längre och
bättre i inlandet så därför har vi bosatt
oss där vi har bra möjligheter att köra
hund under en stor del av året. Vi dri-
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ver ett turistföretag, Nymånen Hb, och
kör hundspannsturer med våra siberian
huskies.
Vilka tävlingar har du deltagit på tidigare?
- Jag har kört en hel del tävlingar under
de över 30 år som jag haft hundar. De första åren körde jag nordiskt med schäfrar
och vorsteh men tycker det är roligare
med släde och ett lagom stort spann (1014 hundar). Tävlandet har hela tiden va-

Vad prioriterar ni i er avel?
- Det som är rastypiskt för en siberian
husky. En bra slädhund som den är beskriven i rasstandarden. Vi jobbar med
turism och hundarna körs i stora spann
så vi vill ha lätthanterliga och arbetsvilliga hundar. Viktigt att dom äter bra, är
friska och tål att jobba i alla väder. Deras
mentalitet måste vara sådan att dom går
ut igen med glädje även om vi efter sista
turen för dagen måste ut en gång till, om
det blir ännu en bokning på en hundspannstur.

Under tävlingen Tobacco Trail. Ledarhundarna
heter Lo och Manda. [Foto: Birgitta Sandin]

Ovan: Birgitta i starten av Tobacco Trail. [Foto:
Anna Kuru]
Nedan: Under tävlingen Tobacco Trail. Ledarhundarna heter Lo och Manda. [Foto: Birgitta
Sandin]

Men enbart turistkörning räcker inte som
selektering. Man bör prova hundarna på
riktigt långa sträckor och under förhållanden som inte är samma som dom dagligen är vana vid. Därför är det bra att ta
sig iväg på en och annan tävling. Det är
kul är att köra öppna tävlingar där riktigt
bra alaskan husky-spann kör. Man får
upp ögonen för hur mycket hundar kan
prestera och om man vill kan man då dra
lärdom av det, utan att därför glömma
att siberian huskyn har en rasstandard.
Vilka egenskaper bör en långdistanshund
ha?
- Arbetsvilja, matlust och en bra kropp
som tål att användas. Egentligen samma
Polarhunden 2/2013
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egenskaper som vi behöver för det jobb
vi har med hundspannsturer för turister.
Och vi vill att dom ska färdas i bra tempo
för det är både plågsamt och rätt trist att
stå länge på släden om det går för sakta.
Berätta lite om hundarna i spannet till
Tobacco Trail, och varför det blev just de
hundarna som kom med.
- Mitt spann i år bestod av mest erfarna
hundar eftersom vi haft svårt med höstträningen i år. Nymånens Lo, Nymånens
Garm, Nymånens Måna, Nymånens Arvid, Nymånens Vidar, Nymånens Firn,
(alla dessa är efter Jan av Vargevass och
några olika Nymånens tikar) Nymånens
Miranda, Nymånens Kodiak, Egil, och
Björnar av Vargevass, MoonRuns Ginger
och Nymånens Freke. Hundarnas ålder
är från 3 till 9 år och de här hundarna är
allihop väldigt pålitliga och duktiga.
De har Vargevass, Jedeye och Anadyr
samt Guldmyrens linjer som är baserade
på gamla svenska, bland annat Vindsnabbes linjer. Det var lite kul att se att även
det norska spannet med rena siberier i
stort sett bestod av hundar med mycket
gemensamma linjer som de jag körde.
Vad tyckte du om årets tävling? Vad kan
göras annorlunda till nästa år?
- Årets TobaccoTrail var lika roligt som
förra årets men vi hade bättre väder
om än en aning kallt. Tyvärr kunde jag
bara köra halva tävlingen i år, men jag
ser fram emot nästa år då jag tänker
köra igen. Tobacco Trail 2013 var välarrangerat och egentligen allt som var
lite ogenomtänkt första året, var perfekt
i år. Och det går genom en terräng som
jag gillar. Det är mycket vackert över de
stora myrarna, skogslandet och ett och
annat lågfjäll. Trevliga funktionärer som
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är vana vid stora spann och kan hantera
hundspann själva är något som jag gillar.
Gott om utrymme och lätt att köra in och
ut från checkpoints. Mycket trevlig stämning bland hundkörare och riktigt bra
uppmärkta spår. Kiruna Slädhundklubb
är bra på att arrangera tävlingar.
Hur lägger du upp träningen inför långdistanstävlingar?
- Vi hade väldigt svårt att få till en bra
träning i år. Men normalt sett så börjar
vi träna så fort vi tycker det är svalt nog
och kör ungefär 100-150 mil innan snön
kommer. Sedan kör vi sträckor på 4 - 6
mil med släde så mycket vi kan innan turismen startar och därefter blir det mest
turistkörningen som är den träning våra
hundar har. Det blir några hundra mil
med rätt så tunga slädar eftersom gästerna åker, inte kör egna spann. Det är
ofta väldigt mycket drivsnö i spåren och
det gör att vi har hundar som är van vid
lösa tungkörda spår. Vi kör ut och låter
hundarna bara ha kul någon dag i veckan
under turistsäsongen då vi har en ledig
dag utan turister, för att variera träningen och hålla uppe motivationen. Om tillfälle finns så kör vi någon tur med andra
hundkörare i området som tränar för ex.
Femund- och Finnmarkslöpet.
Hur utfodras era hundar?
- Våra hundar äter ett energirikt torrfoder som vi blandar med kött. Oftast
kyckling. Ibland får dom lax. Dom får
sitt huvudmål mat sent på kvällen. Dom
får mat/snackning mellan/efter varje körning. Vi ger så mycket dom vill och kan
äta utan att dom tappar aptiten. Det
går mycket energi då dom körs mycket.
Otroligt viktigt att det är bra kvalitet på
maten. Man ska se till att man har bra
kojor, torr halm och rent i rastgårdarna

för dålig hygien är skadligt och det är
inte bara utfodringen som påverkar hur
en hund mår och presterar.
Kommer du att göra några förändringar
i träningen inför nästa års Tobacco Trail?
- Inte om jag kan träna som jag normalt
brukar kunna göra. Det är roligt att
träna hundar och jag hoppas på en kort
sval sommar så man kan starta träningen
i början av augusti. Det som jag möjligen kan göra är väl att träna mej själv lite
mer;) Anledningen till att jag bröt efter

halva tävlingen i år är att jag blev sjuk.
Hjärtat slog sakta och väldigt ojämnt och
det var inte kul, så lite mer egen träning
varvat med mindre stress kanske skulle
göra nytta.
Birgitta avslutar med en hälsning till alla
andra siberian huskyägare:
- Det vore kul om fler siberian huskyspann kom och körde nästa år.
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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/
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Ovan: Micke Modigh ute på tur med gäster och hundar. [Foto: Kicki Blombacke, Gällivare]

Till höger: Toolik’s Beyond Hell Above Heaven. [Foto/ägare: Jennie Kraft Hult]

Nedan: Iza, Nono, Turbo, Dot och Yukon. [Foto och Ägare: Ann-sofie Nilsson]

i år, var vi tvungna att boka hela anläggningen en vecka. Det gjorde att ekonomin
inte gick ihop.
Det innebär att vi måste hitta ett annat ställe för våran vinterträff kommande vinter,
om ägaren till Nederhögen bara hyr ut veckovis. Kom gärna med förslag på var vi
kan ha våran träff, ett ställe som vi kan bo tillsammans och där man accepterar att
det kommer många hundar.
Ha en skön försommar.
Monica Hjelm

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Monica Hjelm, 0657-352 35,
072-74 33 299
Hamravägen 120, 820 51 Hamra
Irkes@telia.com

Finalhundarna i Nederhögen:
BIR:NORD V-11 SE UCH SE (POLAR)CH Nordic Sled Dog’s
P Borealis och BIM: SV-12 Kallasgårdens Niaq,
domare: Annica Uppström

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

Hej
Nu är det dags att summera den gångna vintern.
Har jag tränat mina hundar som jag planerade i
höstas, har jag åkt de tävlingar som jag tänkte, har
jag gjort de fjällturer som jag dömde om att göra.
Kanske, kanske inte. När jag tänker tillbaka på den
vinterträff som rasklubben anordnade i Nederhögen, tycker jag att vi tog i och planerade för många
olika aktiviteter för dessa få dagar vi var i Nederhögen.

Välkomna till Höstträff i Hamra
Helgen den 30/8-1/9 träffas vi i Hamra, Hälsingland.
Vi kommer att tälta vid Hemsjön, där har vi tillgång till en stuga som vi kan
vara i vid dåligt väder, det finns vatten , toaletter och kök i stugan. För de som
inte vill tälta, finns det stugor att hyra några hundra meter från Hemsjön.
För bokning av stuga, ringer man till Hamra Vildmarkscenter
Tel: 070 321 33 50
Utförligt program för höstträffen, kommer i nästa nummer och kommer att finnas på rasklubbens hemsida.
För information ring eller skicka e-post till Monica Hjelm
Tel: 072 74 33 299
Mailadr. irkes@telia.com

Vi är inte så många medlemmar i rasklubben, vilket
får till följd att vi är för få personer som arbetar
med att genomföra de aktiviteter som vi planerade.
Det är vi själva i styrelsen som planerade aktiviteterna, vi kan inte skylla på någon annan, men vi har
nog lärt oss, att inte ha så många olika aktiviteter
på några få dagar. Trots allt arbete och en del incidenter, så tycker jag att det var roliga dagar och vi
har fått bra respons för det vi gjorde.

Kenth HJelm

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Kenth Hjelm
Helene Ouchterlony (sammankallande)
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I många år har vi haft våran vinterträff i Nederhögen, det är ett mycket bra ställe att vara på, med
tanke på boendet och att vara där med alla våra
hundar. När vi varit i Nederhögen, har vi betalat
för de dygn som vi bokat boende. Träffen i januari,

Lappland Dream siberians
[Foto: Monika Karlsson lappland
Dream kennel]
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Grönlandshundsklubbens vinterträff
i Nederhögen v3
[Karin Olsson] En minut i nio på onsdagkvällen den 16 januari parkerar
vi vår bil utanför Vildmarkscentret för att snabbt ta oss upp till den stora
matsalen. Där väntar en härlig församling hundvänner och ett förarmöte
inför det stundande Grönlandshundsmästerskapet i morgon då det också
är ett tillfälle att köra DP60.
Den gamla skolbyggnaden är som gjord
för dylika hundträffar. Det är nära till
allt: spår, kök, matsal, samlingsrum,
sovrum, duschar, hunduppställning, bilparkering, vallarum… ja allt detta inom
räckhåll och det finns mer ändå. Det
är också nära till gemenskapen och det
är som att bo i ett stort kollektiv! Efter
bangenomgång lottas startordningen och
nu kan alla förberedelser börja. Tur det
är nära till allt!

skrattade gott åt. Hur var det nu Åke?
Hade du telefonnumret till snöröjarn?!

Torsdagens första start sker kl. 9.00. En
efter en ger sig de olika ekipagen iväg och
det är en rejäl energiurladdning man får
bli vittne till. Nu är det bara att vänta i
ca. två timmar innan alla är på ingång
igen. Åke Wedin är först in i mål och vittnar om en härlig tur med fina spår. En
liten stund senare kommer Lennart Andersson in och han berättar att slutet på
banan (ca. 400 m) har blivit upplogad
mellan honom och Åke! Vad är oddsen
för att något sådant skulle inträffa?! Arrangörsstaben tar snabbt tag i detta lilla
problem och gör det bästa av situationen.
Nu börjar ett hektiskt arbete med att dra
ett nytt spår förbi den plogade vägen till
morgondagen! Det tar inte lång tid heller innan denna lilla fadäs blir ett skämt
om hur man kan göra sig av med konkurrenterna som vi vid flera olika tillfällen

Fredagen börjar väldigt kyligt. Domarens
termometer på bilen säger -28 och starten skjuts upp i två timmar. När starten
går så har det i alla fall blivit några grader varmare. Idag väljer alla funktionärer
och åskådare att gå in en stund innan den
spännande målgången, hmm… undrar
varför?

54

Polarhunden 2/2013

Under kvällen anländer Anita och Gustav Forsell. De är kvällens föreläsare och
de är vana och experter på att resa långsamt och med förkärlek för den arktiska
miljön. Kvällens föreläsning heter ”Runt
Liverpool land med grönlandshundar”.
Många vackra bilder och det är härligt
att lyssna till deras berättelse!

Först i mål och vinnare av Grönlandhundsmästerskapen (pulka) är Åke Wedin. Han kör denna dags etapp på under två timmar och han har en totaltid
på under fyra! Imponerande resultat av
en man, en hund och en pulka! I slädhundsstil segrar Leif Olsson, som också
är mannen bakom dessa helt fantastiska
spår vi har äran att köra på, tack för dem
Leif!! I slädhundstil Samojed segrar Fredrik Petri.

Lördag. Inga dragtävlingar idag, för idag
är det utställning som hägrar. Domaren
Annika Uppström med sina medarbetare
anländer på morgonen och sin vana trogen bär hon en fantastisk samojedtröja!
Undrar vad alla grönlandshundar kommer att tycka om det?
Många hundar är det som ska visas, i
alla fall om man jämför med hur många
grönlandshundar det brukar vara på andra utställningar. Men så är det ju en rasspecial! Lite roligt är det att notera att
det inte är så många av grönlandshundsmänniskorna som alltid har koll på när
de ska vara med i ringen, vilket leder en
prestigelös, lugn och avslappnad stämning denna utställningsdag!
Dagens vinnare är NS P Borealis (Bore)
BIR och Kallasgårdens Niaaq BIM.
Efter utställningen körs det hund och förbereds för det gemensamma knytkalaset
som alltid är en riktig festmåltid! Många
olika varmrätter som man gärna tar flera
gånger av, vilket kan straffa sig när man
kommer till efterrätterna. Det är ju inte
säkert att man har plats för allt gott då…
Sen kan det också vara bra att inte stoppa i sig allt för mycket i fall man ska köra
Grönlandslöpet dagen efter. Man vill ju
inte vara tung i magen när starten går!

slutar bra! Sen har jag tur att bli omkörd
av Grönlandslöpets vinnare Åke Wedin
som vi tar rygg på. Han vinner denna dag
på 40 min och han är tätt följd av Lennart Andersson som endast är två sekunder efter!
Denna 12 km långa bana är inte helt enkel i början om man har skateskidor, men
efter alla knixar och trixar så är det en
mycket enklare avslutning på banan. För
övrigt är det samma avslutning som på
3-milsbanan.
Så återstår prisutdelning och hoppackning innan hemfärden. En efter en lämnar stället och det blir lite vemodig känsla när Nederhögens Vildmarkscenter blir
tyst och tomt.
Stort tack till alla ni duktiga arrangörer
som gjort denna vintersamling möjlig!!
Ni har gjort ett jättebra jobb!! Vi återkommer gärna! Igen och igen och igen…
/Karin Olsson

Tiden går ju fort när man har roligt och
söndagen kommer alldeles för fort. Sista
aktiviteten denna vintersamling för grönlandshund är Grönlandslöpet som också
är ett tillfälle för DP10. Extra nervöst för
mig själv eftersom jag ska köra premiärtävling med vår yngsta. Jag har i huvudet
kört om och blivit omkörd och nu är det
på riktigt. Kan ju erkänna att jag lite väl
ivrigt kör om lite väl klumpigt, men allt
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ningar. Olika uppfattningar är vanligt, och kan vara vitaliserande i en klubb/förening
där en syntes av de uppfattningar som råder formas. Verksamheten bör alltid bedrivas någorlunda utifrån den ”mittfåra” som bildas av olika uppfattningar. Risken i en
klubb, är om skillnaderna i uppfattningar betonas så starkt att de leder till bildandet
av fraktioner och/eller leder till personliga motsättningar. Jag vill tro att vi alla har
fått insikt om detta, och är beredda att gå vidare och fokusera på det som vi har
gemensamt – intresset för våra malamuter och verksamheterna med och runt dem.
www.malamuteklubben.se
Ordförande
Vakant

Malamuter från kennel Mackinaw. [Foto: Louis Liljedahl]

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

Malamutevänner,
Som nyvald ordförande är det på sin plats med en
kort presentation för de som inte känner mig, men
först vill jag framföra ett tack till den avgående
styrelsen och övriga förtroendevalda för det arbete som de gjort under år 2012 – ingen nämnd och
ingen glömd!
Presentation
Har hållit på med malamuter sedan 1986. Har tillsammans med sambon Kristin Esseth kennel Noatak. Är intresserad av de flesta verksamheter med
malamuter och polarhundar, men betonar den arbetande polarhunden. Har ägnat mig åt alla former
av hundkörning med malamuter (förutom sprinttävlingar), numer är det mest långdistans förutom
de hundspannsturer som vi gör med turister för
att (delvis) förtjäna vårt och hundarnas levebröd
(– snarare kött för hundarna!). Kristin och jag har
idag ca. 50 malamuter plus ett tiotal alaskan husky.
Har tidigare varit ordförande i malamuteklubben
från 1990-96 och ordförande i SPHK sex? år under
2000-talet.
Rasklubben
Jag tror att de flesta kan hålla med om att vi upplevt
en tid i klubben som präglats av oro och motsätt-
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Klubben och dess medlemmar har också fått tillgång till internet och sociala forum,
främst Fb där information givits, diskussioner hållits och kontakter knutits – allt i
rasande takt. Detta ställer nya krav på klubben och dess förtroendevalda, men också
på medlemmarna. Vi måste lära oss hantera dessa nya möjligheter på ett för rasen,
klubben och medlemmarna bra sätt. Det kommer att ta sin tid, misstag kommer att
göras, men jag är övertygad att om vi tar ett gemensamt ansvar kan det bli bra.
Dagsläget (per den 18/3 2013)
När jag blev vald till ordförande i rasklubben vid årsmötet i Ljungdalen 9/2 2013,
hade jag redan sonderat möjligheterna att bilda en styrelse sammansatt av personer
med olika uppfattningar om vår ras och hur klubben skall fungera. Alla som skulle
ingå i styrelsen uppfattade jag som starka personligheter med ett genuint intresse för
vår ras, men kapabla att diskutera och kompromissa för rasens bästa. Stämningen
under och efter årsmötet kändes positiv och förväntansfull, vilket lovade gott. Tyvärr
så valde två ordinarie ledamöter och en suppleant av skilda orsaker att lämna sina
förtroendeuppdrag innan själva styrelsearbetet startat på allvar. Det skall betonas
att avhoppen inte berodde på några uppkomna meningsmotsättningar i styrelsen.
Styrelsen är således kraftigt decimerad, vilket gjort att jag uppmanat valberedningen
att påbörja ett arbete för att kunna fylla upp styrelsen så att den blir fullt handlingskraftig igen. Det planeras för ett extra medlemsmöte i samband med utställningen i
Ånnaboda, där fyllnadsval kommer att ske. Styrelsen försöker givetvis att se till att
klubbens verksamhet fortsatt löper. Detta innebär bl.a. att vi behöver tillförordna
någon för att sköta klubbens bokföring och tillse övriga ekonomiska frågor
Framtiden
Styrelsen, med de kompletteringar som görs i fyllnadsvalet, skall arbeta i enlighet
med stadgarna för rasens och klubbens bästa. I verkligheten innebär det också att så
långt som möjligt lyssna på medlemmarna, tillvarataga och jämka olika intressen. Vi
skall försöka se de möjligheter som den nya tekniken kan ge och där det är möjligt,
använda den.
Här i Sverige har vi goda möjligheter att ”bruka” våra malamuter i ett klimat som något påminner om det som malamuten var tänkt för. Vi skall fortsatt se till att malamuten förblir en sund och frisk ras. Vi skall lära oss mer om, och med våra malamuter
genom alla de aktiviter och möjligheter som klubben erbjuder.
Polarhunden 2/2013
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Klubben skall präglas av ett öppet och välkomnande klimat för alla medlemmar,
där vi särskilt måste ”fånga” upp de nya. Intressanta och gemensamhetsskapande
aktiviteter skall skapa förutsättningar för det viktigaste – att vi har roligt med våra
malamuter.

Program/Avsiktsförklaring för styrelsen Alaskan malamute 2013

I övrigt hänvisar jag till styrelsens avsiktsförklaring, se nästa sida!

Följande punkter kan nämnas:

Hälsar
Christer Afséer, ordf.

Välkomna till Rasspecialen Allhelgonahelgen!
Årets Malamutespecial kommer hållas i Falun den 1-3 november.
Rasmästerskap, gemensam middag, medlemsmöte, rasträff
och officiell specialutställning med domare Paul Stanton
är några av de punkterna som står på schemat.
Det kommer vara ett utmärkt tillfälle för både nya och gamla malamuteprofiler
att umgås, byta erfarenheter och lära känna varandra.
Ta tid redan nu och boka in denna helg som går i malamutens tecken.
Program och annonser kommer publiceras i nästa polarhunden
samt på www.malamuteklubben.se
Hjärtligt välkomna önskar SPHK’s rasklubb för alaskan malamute!

Styrelsen är till stor del styrd av verksamhetsplanen för 2013 som antogs på årsmötet
i Lofsdalen

Få fler nybörjare (inom rasen) att intressera sig för aktiviteter i klubben – behövs
kontaktansvarig?
Ombesörja att tillräckligt med meriteringstillfällen genomförs, gärna spridda över
landet
Avelsrådet får i uppdrag att presentera RAS-arbetet för styrelsen inför Rasträffen (på
Specialen i Falun)
Utbildningsfrågor i klubben – finns det behov av en utbildningsansvarig?
Raskompendiet (till domarkonferensen) är under översyn – ny arbetsgrp kommer att
tillsättas.
Tillsättande av två arbetsgrupper är beslutade: 1) grp för översyn av meriteringsregler
samt 2) grp för utveckling av deltagande på distans i klubbmöten och utnyttjande av
ny teknik för större delaktighet (också kallad ”demokratigruppen”).
Att inom distrikten få i gång rasöverskridande aktiviteter som tillgodoser rasklubbarnas behov – diskussion inom SPHK bör väckas.
Som styrelse för rasklubben alaskan malamute är utgångspunkten för vårt arbete rasstandarden och stadgarna, men givetvis också att vår ras skall fungera i vårt samhälle
med de förutsättningar som finnes. I rasstandarden vill vi särskilt ta fasta på betoningen av malamuten som ”arbetande slädhund i polar-trakter..”. Detta skall prägla
klubbarbetet med;
främjandet av avel (dialog med uppfödare)
informationen om och runt rasen (till allmänhet, intresserade och myndigheter)
aktiviteter anpassade till rasen (turer, träning, meriteringar, tävlingar, klövjning,
weight-pull, m.m.)
utställningar (dialog med domare och utställare)
Styrelsen skall verka för en positiv anda inom klubben där olika uppfattningar om
rasen skall kunna diskuteras och respekteras. Vi önskar att klubbens medlemmar tar
fasta på vårt gemensamma intresse, ansvar och glädje över vår ras och arbetet med
denna. Avgörande frågor för rasen och klubben, beslutas om i enlighet med gällande
stadgar, och förväntas respekteras av alla medlemmar.
Styrelsen vill, om möjligt också, starta ett gränsöverskridande samarbete och utbyte
av erfarenheter runt vår ras alaskan malamute.

Malamuter från kennel
Mackinaw. [Foto: Louis
Liljedahl]
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BIR, CERT Night Trail Master Of The Universe, BIM Night Trail A Glow Of Moonlight.

Rapport från malamuteklubbens utställning
i Ljungdalen
[Louis Liljedahl] Det var lite svalt den där morgonen den 9 februari 2013.
Någon sa 29 och vi pratar naturligtvis om minusgrader. Men förväntningarna var säkert stora hos utställarna. För mig, som bara skulle vara
åskådare, kändes det desto lugnare. Det är stor skillnad mellan att ställa
ut och som betraktare slippa vara nervös och spänd. Fast det blev tidvis
lite kallt om fingarna när man fotograferade.
Domaren och övriga funktionärer var ordentligt påpälsade, liksom vi andra var,
mer eller mindre. Särskilt beundrar jag
ringsekreteraren som satt still och skrev
bedömningslappar med endast en tunn
handske, som dock mellan varven fick en
varmare utanpå sig. Men att sitta i timtals i denna kyla, och dessutom skriva
läsligt, kräver respekt och uppskattning.
Paus i Pensionat Helags matsal med varm
choklad, te och kaffe gjorde funktionärer, utställare och oss andra gott.
Hundarna uppträdde exemplariskt. Jag
vet inte hur många som ställdes ut, men
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sedan och är den bästa och varmaste fotklädnad jag haft, gjorde dock sitt jobb
i kylan. Arméns vintermössa var också
tillräcklig. Sen fanns det människor omkring mig med betydligt mindre vinterbetonad klädsel. De måste ha varit riktiga
norrlänningar. Hundarna brydde sig inte.
De är ju polarhundar, vet ja’!

mer än 20 måste det har varit. I varje fall
fanns enligt min mening många bra, rastypiska hundar. Det var väl ingen som
föll helt ur ramen vad jag tyckte, vilket
jag uppfattade att även domaren ansåg.
Tanken på den andra extremen, en knallhet sommarutställning, slog mig när jag
efter tre timmar utomhus började småfrysa trots min nästan maximala vinterklädnad. Jag kunde ju ha burit min riktig
varma, specialsydda parkas som jag hade
hemma. Och min dunväst kunde jag gott
ha haft under också. Mina Sorellkängor,
som jag köpte i USA för mer än 20 år
Polarhunden 2/2013
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I början av mars månad håller vi siberian husky mästerskapet i samarbete med NN i
Lillholmsjö. Där håller vi även Årsmötet som vi hoppas blir välbesökt.

Siberian husky

I mars går även SKK’s avelskonferans som jag, Pernilla kommer att åka på. Jag kommer att bygga på min kunskap sedan jag var på liknande konferans för två år sedan
och hoppas sen kunna bidra och ge klubben mer och ny kunskp i ämnet avel och
uppfödning. Återkommer med rapport från den i ett senare nummer.
www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande

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

Vice ordförande

Siberian husky, närmast Greentrail Athos & Small Detail´s
Suspicious Minds Bakom dem Small Detail´s Devil In
Disguise & Small Detail´s Iceman
[Foto/Ägare: Jeanette Jatko & Micke Modigh, Sakajärv]i

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

Sekreterare

Nytt år – nya möjligheter!

Kassör

Kom just in från en ”magiskt kvällstur” med hundarna. Jag och sonen Ante 7,5 år körde varsitt litet
spann på omkring 7 km. Ikväll var det dimma över
hela himlavalvet, men så häftigt för bakom dimman
är det nu nästan fullmåne. Så det var alltså väldigt
ljust ute fastän klockan var sju på kvällen. Vilka underbara upplevelser vi bjuds på ute i vår natur när
man valt ett liv med polarhundar, hade vi inte haft
dem tror jag inte vi hade ”stuckit” rakt in i skogen
sådär på kvällskvisten…

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
sekreterare.sh@sphk.se
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
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Inför det kommande året hoppas jag att klubben fortsätter i samma framåtanda som
jag tycker mig sett de senaste åren! Jag hoppas på fler aktiva medlemmar och ett
kreativt styrelsearbete.
Jag vill tacka för mig som ordförande, det har varit jätteroliga och lärorika år som
er ordförande! Nu har jag bestämt mig för att någon annan får ta vid och jag ska
”djupdyka” ner på områden i klubbarbetet där jag känner att jag har lite extra att ge.
Jag brinner för avelsrådet och kommer även att jobba för att utveckla rasspecialen.
Tack för mig, vi ses!
Med vänlig hälsning
Pernilla West
Taggade siberian huskies från Snow Shadow’s på en härlig tur i nysnön! [Foto: Josefin Andersson]

Nu är vi nu mitt uppe i tävlingssäsongen 12/13. Du
som siberian husky ägare bjuds denna säsong att
meritera din hund på ett flertal tävlingar runt om i
vårt land. Styrelsen vill som vanligt sprida det geografiskt så långt det bara går, men snö och vilka
distrikt som kan arrangera tävlingar sätter förstås
våra ramar.
När det gäller meritering i drag på siberian husky
så vill vi uppmuntra alla att göra detta, har du bara
en eller två siberian huskys kan du alltid samarbeta
med andra i liknande situation och tillsammans bilda ”team”. Titta på vår hemsida under Fadderlistan
för att finna nya kontakter!
Polarhunden 2/2013
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Hej alla ungdomar som har samojeder hemma!
På samojeds vintersamling i Furudal 2014 planerar vi att genomföra en ungdoms/
junior klass. Det kommer att finnas en kortare sträcka för ungdomarna. Tanken är
att alla åldrar kan delta i Furudal. Förbered er redan nu genom att ta grönt kort och
skaffa licens.
De klasser vi kommer att ha i Furudal är från 13 år Både nordisk och slädhund stil.
Yngre barn hänvisas till barnracet.

http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Tanisha med tre av sina barn- Soraya, Sorba och Frost.
[Foto: Line Buan]

Ordförande

Jan-Olof Högström
060-15 61 77, 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, 070-412 06 83
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Vice ordförande

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

Ledamöter

Sara Jonsson, 0730-54 75 01
Bräckan Solbacka, 66196 Långserud
sarajonsson90@live.se
Erica Eriksson, 073-813 38 06
Högåker 3, 914 93 Norrfors
erica@samokinas.se
Pernilla Wickström-Osietzki
070-618 42 39, 0418-753 65
Oharpsvägen 176, 261 92 Härslöv
kennel@bivvlis.se

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

Hej!
Vad är en merit? Något för alla eller bara något
som vissa individer ska klara av? Det här är en
intressant fråga som många funderar kring. Jag
har en del tankar och funderingar kring detta,
men det kommer det mer om i nästa nummer av
Polarhunden.
Ni kanske har märkt att vi flyttat samojeds
medlemsportal till FB. Anledningen var ett nästan
obefintligt användande av portalen på webben.
När vi har någon form av projektarbeten på gång
planerar vi att använda FB för att informera om
detta, medan det slutliga resultatet läggs ut på
SPHK’s webb för samojed. Ni kommer väl ihåg nästa
rasspecial i Visseltofta 22 september. Håll ögonen
öppna efter en kommande inbjudan. Något mycket
trevligt är att SKK har godkänt RAS-dokumentet.
Läs mer om det på annat håll i tidningen.

Regler för ungdomar/juniorer
Särskilda regler för slädhundstil
2.1
Barn, ungdoms och juniorklasser
2.1.1 2Y (yngre ungdom) 9 t.o.m.12 år. Spannstorlek två (2) hundar.
2.1.2 3Y (äldre ungdom) 13 t.o.m. 14 år. Spannstorlek maximalt tre (3) hundar.
2.1.3 4SJ (4-spann junior) 15 t.o.m.16 år.
2.1.4
Hjälm ska bäras, minimikrav är godkänd cykelhjälm eller hockeyhjälm
2.1.5
För att få tävla i spannklasser med fler än sex (6) hundar måste föraren 		
vara 18 år.
Särskilda regler för nordisk stil
3.1
Åldersindelning klasser
3.1.1
Barnklass 1. H/D9 ålder 9 t.o.m. 10 år. Hjälm ska bäras, minimikrav är 		
godkänd cykelhjälm eller hockeyhjälm
3.1.2
Barnklass 2. H/D11 ålder 11 t.o.m. 12 år
3.1.3
Ungdomsklasser. MSY/WSY, MPY/WPY, NRJ(H/D 13) ålder 13 t.o.m. 16 år
3.1.4
Juniorklasser. MPJ/WPJ, MSJ/WSJ, MCJ/WCJ, NRJ,NR (H/D17): 17 		
t.o.m. 20 år.

Glada hälsningar!
Jan-Olof
PS. Tack för förtroendet att leda klubben ett år till.

Emma Månsson, 073- 421 97 11
Splintvägen 6, 83172 Östersund
emma.mansson@gmail.com

[Foto: Pernilla Wickström-Osietzki]
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SKK CENTRALA AVELSKONFERANS 2013 03 16-17

RAS - RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR SAMOJEDHUND

Under konferensen deltog två representanter från rasklubben för samojed under
hela konferansen och en representant från rasklubben för siberian husky. Nästa
år ser vi fram emot att få se representanter från de samtliga fyra polara raserna.
Ett längre reportage från konferansen kommer i nästa nummer av Polarhunden
tills dess får ni hålla tillgoda med denna korta blänkare.

Nu är äntligen vårat RAS fastställt (godkänt) av SKK med följande utlåtande: ”Klubben har redovisat ett mycket ambitiöst och detaljerat RAS där man särskilt betonar rasens ursprungliga användningsområde och betonar vikten av att
de egenskaper som skapat rasen bibehålls i avelsarbetet. Arbetet är korrekt förankrat hos klubbens medlemmar.” Vi tackar alla våra medlemmar och uppfödare
som på något sett bidragit till arbetet med RAS. Vissa av er har varit väldigt
flitiga med att inkomma med önskemål och påpekanden och ett flertal av er deltog också på vårat RAS-möte i höstas där många bra diskussioner och dialoger
fördes.Vi hoppas nu att vi har ett RAS som alla kan känna sig stolta över och
delaktiga i.

Helgen bjöd på många intressanta aspekter i SKK´s arbete för sunda hundar.
Bl.a ställde veterinär och forskare Åke Hedhammar frågan om hur dagens utställningar bedrivs. Han menade ockå att det var dags att ifrågasätta dem. Detta
framkom i diskusioner kring exteriöra överdrifter. Per Jensen pratade om och
informerade om epigenetik, miljöns påverkan på DNA:t och möjligheten att förändringen även kan nedärvas till nästa generation. Man tittade också på sjukdomsproblematiken kring HD och ögonsjukdomar, m.m.
I slutet av konferensen gavs deltagarna möjlighet att skicka med frågeställningar/
önskemål kring fortsatt arbete för sunda hundar till SKK’s avelskomittée. Många
intressanta frågor väcktes från olika rasklubbar. SPHK Samojed lyfte bl.a. följande frågor inför framtida fortsatt arbete för sunda hundar:
* Kan SKK se över möjligheten att återinför det generella kastrationsförbudet i
syfte att undvika slentrian kastration som menligt inverkar på populationsstrukturens genetiska variation. Denna fråga ställdes med anledning av att SKK strax
innan föreläst om det eskalerande kastrationsproblemet. Dock informerade SKK
att det var vad dom önskat göra hela tiden men aldrig kommer få gehör för. SKK
trycker hårt på att slentriankastrationen bör motverkas så gott det går.
* Kan SKK se över möjligheten att likrikta reglerna för hur man hanterar översättningen av utländska HD-resultat, med önskan att likrikta så de nordiska länderna gör lika.

Från arbetsgruppens sida har det varit viktigt att ta fram ett mer fylligt RAS än
det vi tidigare haft i syfte att fungera som stöd både för den oinvigde likväl som
för den rutinerade uppfödaren eller hanhundsägaren varför beskrivningen av
olika ämnen gjorts mer fylliga och omfattande. Vi vill göra samtliga medlemmar
uppmärksamma på att även hanhundsägaren har samma ansvar vid parning och
avel som tikägaren, detta styrs av SKK regelverk.
Huvudprojektet under året har varit att färdigställa RAS vilket lett till många
sena kvällar och nätter för de som suttit i arbetsgruppen och sammanställt allt
material. Ni skall veta att vi lagt oerhört mycket tid och fokus på detta då vi ser
det som ett av våra viktigaste dokument i rasförvaltningen. Det har varit roligt
att jobba med RAS, men det känns ändå skönt att se det färdigt och fastställt/
godkänt och de flesta som varit inblandade i arbetsgruppen känner nog sig nu
förtjänta av lite vila och återhämtning. Vi vill åter igen tacka alla våra engagerade och delaktiga medlemmar och uppfödare för det goda sammarbetet kring
RAS för samojedhund. Detta är ett RAS som vi alla skapat gemensamt och kan
vara stolta över. RAS återfinns på vår officiella hemsida samt inom kort också på
SKK’s hemsida.

* SKK gör idag ett jättestort arbete med att främja sunda hundar och motverka
exteriöra överdrifter. Vi bad dem ta med sig frågan om att bredda detta arbete då
man idag främst fokuserar på de mest sjukligt extrema fallen/raserna till att även
involvera raser som är så kallat delade. Med motiveringen att vi idag hör talas
om delade raser, bruks och show, och så länge vi hör talas om delade raser har vi
ett problem med hur domarna dömer i ringarna om inte show-vinnarna fungerar
till det de är ämnade för.
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Samojedutställning i Furudal 2013
Det är alltid skoj när det är dags för årets stora träff i Furudal och samojedveckan. På fredagen var det som vanligt dags för den stora utställningen. I år var det domare Per Harald Nymark från Norge som skulle
skipa rättvisa i ringen.
Först ut var ju valparna som vanligt och de är ju alltid lika härliga att titta på. En del
visar sig fint och andra hoppar runt och har bara skoj. Precis som det skall vara tycker
jag, de är ju bara valpar. Härligt. Sedan började bedömningen av de vuxna och ganska snart så blir det ganska högljutt nere vid ringen och många börjar att prata runt
omkring. Hanar som låter i ringen och låter kanske ännu mer utanför ringen. Utfall
görs både från insidan av ringen och ut och från utsidan av ringen och in.
Man hör personer som inte vill ställa ut sina hanar p.g.a. det livet som är där nere.
Man hör andra gå därifrån med sina hundar, för de blir stressade av att vara där då
det var en otrevlig stämning bland hundar som morrade och gjorde utfall . Jag hörde
även någon som sade de hade tänkt att anmäla, men missade anmälningstiden. Men
så här i efterhand eller under tiden så var de bara glada för det, då det var så otrevlig
stämning vid ringen. På internet kan man av en person som för första gången var på
plats i Furudal läsa följande: (ej ordagrant skrivet men innehållet är detsamma)
Alla hundar runt ringen var inte så trevliga. Fruktansvärt att se, för det är inte så
samojeden skall vara. Samojeden SKALL vara en ras med bra temperament mot både
människor och andra hundar! Självklart var flertalet trevliga hundar, men jag ogillar
VÄLDIGT att höra bråk mellan hundar på utställningsplatsen. Att inte alla hundar
behöver hälsa på varandra är ok, men de skall kunna se och vara nära andra hundar
utan att göra utfall eller utagera .
Hoppas aldrig dessa hundar går vidare i avel, temperament är väldigt ärftligt och så
mycket viktigare än en rosett från en utställning....
Är det inte ganska tragiskt att detta är vad en del förstagångspersoner möttes av?
Jag tycker i alla fall att det är tragiskt att vi hade hundar som lät både i och utanför
ringen, och det ännu mer tragiska är ju att domaren inte dömde ner dem för detta.
Flera fick excellent och även ck tilldelades och det är ju fruktansvärt, samt att domaren dömde ner hundar som var lite blyga eller fega och t.ex. inte ville visa sina tänder.
Det är givetvis rätt att döma ner dem för sin feghet, men är det ett större fel att vara
lite feg och inte vilja visa sina tänder än att göra utfall och morra i ringen? Det tycker
i alla fall inte jag. Jag säger inte att det är ok med fega samojeder, men jag säger att
det inte ok med aggressiva samojeder eller så veka samojeder så de gör utfall i eller
utanför ringen eller på andra platser i vårt samhälle.
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Att de som ställer ut i ringen inte heller kan använda och springa i hela ringen då det
står hanar som låter och gör utfall in mot ringen är ju också tragiskt. Att man som
ägare inte går därifrån är ju trist, för troligen betyder det att man inte ser det dåliga
temperamentet på hunden och då finns ju alltid en risk att man låter hanen gå vidare
i avel. Tänk på att du som ägare säkert tycker detta är jobbigt när hanen beter sig
så, du måste tänka dig för när du går ut o.s.v. Så varför vill du då utsätta andra för
samma sak för detta med temperament är mycket ärftligt och borde prioriteras mer i
aveln än vad det gör idag?
Ja sedan kan vi ju säga att till slut så tog hanhundsbedömningen slut och då lade sig
lugnet över utställningsplatsen och alla kunde återigen hämta sina hundar för att låta
dem träna lite i miljön som nu blev mycket mera tilltalande.
Så kontentan av utställningen för mig blev att vi har bra temperament på våra tikar
och givetvis på en del hanar, men tyvärr har vi flera som låter och gör utfall. Tyvärr
kan man även konstatera att det var fler som lät vid och i ringen i år än förra året.
Jag hoppas detta är en trend vi inte får se fortsätta växa. Visst är det väl meningen
att vi skall kunna vara runt ringarna med yngre hundar och med andra hundar som
behöver vänja sig vid miljön utan att vara oroliga för att andra hundar gör utfall.
Hur det gick på själva utställningen får någon annan meddela er...Min upplevelse
handlade tyvärr mycket om detta då jag anser att temperament är bland det viktigaste
vi har på våra hundar.
Jag hoppas styrelsen pratade med domaren efteråt och gav feedback om hans bedömning både positivt och negativt. Domarna bör inte ge excellent och ännu mindre ck
till hundar som gör utfall eller morrar i ringen, de bör snarare påtala detta för ägaren
att det är fel och det borde synas i bedömningen också. Jag hoppas också att alla
hanhundsägare, tikägare och uppfödare också tänker efter en gång till på sin hunds
temperament och om den bör gå vidare i avel eller inte...
Med hopp om att fler ger en större tanke på temperamentet på våran ras innan de
fortsätter med aveln. / Linda Almquist kennel Snötrollens
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FURUDAL 2013-02-08
Domare: Per-Harald Nymark, Norge
BIR-valp:
BIM- valp:
BIR & BIR-bruks:
BIM & BIM-bruks:
BIR-veteran:
BIM-vetran:
Bästa avelsklass:
Bästa uppfödargrupp:

SAMOJEDERNAS VINTERSAMLING 2013
Sammanställt av: Camilla Nyström
Foto: Camilla Nyström

Bielkersmils Hero of Ergo äg, Lars Jämtsved
Blåtassens Metalloid Tellurium äg; Eliza Tiirikainen
Sun-Master’s Back To The Future äg; Helene Larsson
Kvarnlyckans Castanea äg; Helene Larsson
Polarullens Ilya-Bruin äg; Margareta Kohrtz
Bilaikas Penny Lane äg; Jytte Strandberg
Kvarnlyckans Alisia äg; Ann Engström
Kvarnlyckans Kennel

HANAR
1 – Sun Master’s Back To The Future äg; Helene Larsson
2 – Swedsam’s Fahrenheit äg: Cecilia Gunnvall
3 – Bivvilis Heart’s On Fire äg; Marita Olsson
4 – Bilaika’s High Arctic Explorer äg; Birger Voigt
Inget CERT delades ut, då de berättigade till det var fullcertade.
TIKAR
1 – Kvarnlyckans Castanea CERT äg; Helene Larsson
2 – Snötrollens Sira Freyia R-CERT äg; Jytte Strandberg
3 – Kvarnlyckans Alisia äg; Ann Engström
4 – Prairie Isle Nayeli Tolinka äg; Margareta Kohrtz
Anna Palmblad med samojederna Olenka, Poppe och Akilina på dragträff i Västra i Laholmsbukten
(Skummeslövstrand)
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För 13e året i rad samlades uppåt ett par hundra samojeder i Furudal vid Ore fritidsby. SVT som var på plats och skildrade rasen och arrangemanget beskriver första
intrycket så här: ”Det är en fantastisk syn som möter besökaren vid fritidsbyn invid
Oresjön. Tallskog, stugor och snödrivor som plötsligt börjar röra på sig. Snart utkristalliseras lurviga varelser ur snön. Uppemot 200 vita samojeder ligger utspridda
över tallheden. En börjar skälla och snart är hela flocken igång”. Varje år arrangerar
rasklubben årets största arrangemang för samojedhundar och deras ägare. Samojedernas vintersamling har vuxit under åren och blivit ett välkänt arrangemang som
inte bara lockar svenska besökare. Många både riktigt långväga och mer kortväga
utländska besökare kommer varje år. Nästan alla våra nordiska länder brukar vara
representerade, likväl som ett stort antal länder nerifrån Europa och vissa år har vi
fått än mer långväga besökare från bl.a. Ryssland. Arrangemanget sträcker sig från
torsdag till onsdag och är fylld med en mängd trevliga aktiviteter och tävlingar som
passar rasen. För den tvåbenta delen av besökarna ordnas också en hel del sociala
tillställningar i form av gemensam middag med föredrag, årsmöte, medlems-s/uppfödarmöte och mycket mer. Årets arrangemang fick dessutom stort utrymme och
uppmärksamhet i media och press vilket är uppskattat. Inte minst fick rasen jättefin
reklam när SVT sände det 2 minuter långa reportaget i det rikstäckande programmet landet runt, reportaget hittar ni på SVT play genom följande adress: http://www.
dt.se/djurliv/1.5572546-extra-vit-vecka-i-ore
Polarhunden 2/2013
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Att tävla för första gången är både kul, spännande och förväntansfullt

Mycket ideellt arbete, tid och engagemang inför samojedveckan

Text: Sara Jonsson

Text: Fredrik Petri

Dagar av förberedelser. Månader av förväntan. Och så äntligen, äntligen, är man
framme. Samojedklubbens vintersamling i Furudal. Som förstaårare kan det hela te
sig lite oöverskådligt. Gamla vänner att prata med, nya att möta, hundar att titta på,
aktiviteter att bevista, tiden verkade aldrig riktigt räcka till. Som ovan förstagångsutställare är jag evigt tacksam för ringträningen inför utställningen. Väl i skarpt läge
gick det fort – spring runt, spring mer, spring snabbare, STANNA! Med endast fyra
hundar i klassen tog det inte lång tid innan vi, lätt omtumlade men nöjda, var färdiga
med vårt och fick lämna ringen. Belåten med vår insats i utställningen följde nästa
stora utmaning - Oredraget. Motivationen under höstens alla blöta, kalla, leriga träningstimmar. Det visade sig vara precis så roligt som jag hade föreställt mig, och
ytterligare lite, att tävla med hund. Slutligen vill jag tacka klubbens alla medlemmar
för det förtroende som visats mig, då jag valts in som ledamot i Samojedklubbens styrelse. Jag är både stolt och hedrad, men framför allt ser jag fram emot två spännande
år, fyllda av Samojedaktiviteter! På återseende nästa år (om inte förr)!

Jag har blivit ombedd att skriva lite hur jag upplevde Furudal från mitt perspektiv
som banansvarig. Först vill jag rikta ett stort tack till ”våra” scotergubbar och till Ore
fridstidsby. Och även till vår kära ålderman Kjell som hjälp till med förarbetet. Så när
vi kom upp till Furudal var botten på spåret ordentligt hård. Nu gällde det bara att
göra vissa små justeringar, märka upp banan, fixa upp ett målområde med tillhörande
uppställningsplatser. Inga direkt svåra uppgifter, men det tar sin lilla stund. När det
sedan valde att snöa varje dag gjorde ju detta att banan skulle sladdas minst en gång
om dagen för att det inte skulle bli för mycket snö i spåret. Jag var minst sagt otroligt
tacksam över att man från Ore fritidsbys sida hade ordnat en scooter jag kunde låna
hela veckan. Hur det skull löst sig annars har jag ingen aning om. Om jag skulle göra
en uppskattning så tillbringade jag nog en 10 timmar på den. Kan inte låta bli att fundera på hur länge man måste sitta om man ska hålla ordning på en långdistansbana.
Jag är dock nöjd med hur resultatet blev. Vi fick köra på en bana med ett visst täcke
av lösare snö, men med en hård botten så hundarna inte riskerade att skada sig. Vad
jag vet var det ingen som hade problem att hitta, d.v.s. banan var ordentligt skyltat.
Lite saker kan man alltid ändra på eller göra annorlunda men på det hela taget gick
det bra.

//Sara Jonsson

Slutligen skulle jag bara vilja göra er som läser detta uppmärksamma på en grupp
människor som vi som tävlar är skyldiga ett väldigt stort tack. Funktionärerna. Utan
dem, ingen tävling. Så till alla er som på något sett hjälpte till vill jag rikta ett stort
och uppriktigt tack och jag hoppas att vi ses nästa år.
//Vänliga hälsningar: Fredrik Petri

Ringträning
Varje år håller rasklubben en ringträning dagen innan rasspecialsutställningen som
är öppen för alla att delta i. Detta brukar vara mycket uppskattat både av nybörjaren som kanske är lite nervös inför morgondagens utställning likväl som för den
rutinerade som kanske har unghundar att träning. Många nybörjare uppskattar ringträningen och känna sig efteråt lite tryggare och säkrare inför morgondagens stora
tävling. I år hade vi äran att få lära oss utställningshyfs och uppträdande av vår duktiga juniorhandlare Sara Cansund som höll i ringträningen. Sara har tävlat officiellt
i juniorhandling och vunnit många större tävlingar där domaren bedömer handlerns
uppträdande i ringen och dennes professionalism i att visa hund.
Sara med sin Isidor.
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Rasspecial (officiell utställning för samojedhund)
Text Helen Werner

Under utställningsdagen lagade lokalbefolkningen vid fritidsbyn kolbulle till allmän försäljning vilket
alltid uppskattas stort.
BIR och BIM total.

På fredagens utställning var det 75 deltagande hundar för domaren Per-Harald Nymark, Norge. Först ut på morgonen var valparna och bästa valp av 10 st. blev Bielkersmiels Hero of Ergo ägare Lars Jämtsved. Lite senare på eftermiddagen var det så
dags för BIR & BIM och i den tävlan var det 2 hundar från bruksklass. Det längsta
strået drog Sun Master’s Back to The Future (Emmet) och BIM blev då Kvarnlyckans
Castanea (Clara) glad ägare till båda Helene Larsson.

Prisutdelning 4-spannsklassen.
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Oredraget
Text: Cecilia Lönnberg
Det var kul att vara tävlingsledare för Oredraget. När jag kom in i bilden var de flesta
förberedelser redan gjorda och det enda som behövdes var en smula samordning av
insatserna. Jag tyckte att tävlingen flöt på bra, alla kom iväg när de skulle, spåren var
fina med bra markering, tidtagning och resultatrapportering fungerade bra. Trevlig
prisutdelningsceremoni med välförtjänta segrare och pristagare. Styrelsen och deras
medhjälpare hade gjort ett mycket bra arbete med förberedelserna. Jag hoppas att
övriga medlemmar förstår vilken arbetsinsats som krävs för att driva furudalsveckan
med officiell utställning, flera dagar med dragprov 10, Oredraget två dagar samt
dragprov 60 2 dagar allt under samma vecka. Ett speciellt tack till alla er som ställde
upp som funktionärer, ni är guld värda.

Text Jan-Olof Högström
Oredraget kallas även för inofficiella nordiska mästerskap för samojed av många.
Banan var i år 2x11,5 km och utgjorde även DP20+. Vi fick i år inte använda delar av
skidspåren, vilket fick Kjell Jonssons med fleras kreativitet att frodas. Detta ledde till
en mycket kul bana med många kurvor och många små utförs- och uppförsbackar.
Helt klart så trivdes många förare och hundar på denna actionbana! Utifrån banans
förutsättningar hade Fredrik Petri och skotergubbarna gjort en mycket bra preparering. Det var riktigt roligt att det var så många som 16 deltagande 4-spann, men
tyvärr var det bara 3 nordiska ekipage med. Snabbaste 4-spann hade Fredrik Petri
och Christer Johansson var snabbast med sitt 6-spann. I nordisk stil så vann Karin
Olsson med sin hund och i linkörningsklassen så var Sara Jonsson och hennes hund
bäst för dagen.

Christer Johansson, 6-spann.
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Fredrik Petri, 4-spann.

Karin Olsson, nordisk.

Sara Jonsson, lina.

Dragprov 10
Under veckan anordnades ett flertal tillfällen att försöka sig på ett dragprov 10
(DP10), en meritering i dragspåret som både ger registrerad bruksmerit i SKK’s databas samt meriterar för svenskt utställningschampionat och rätten att tävla om certifikat på utställning. Detta är ett 10 km dragprov där hunden skall dra en pulka/släde
med anbefallen vikt enligt meriterings-reglerna (se särskilt dokument kring provreglerna på SPHK’s hemsida).

Samojedtiken Telma glad och nöjd efter godkänd provtid, ägare Diana Karlsson.
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Nathalie Jakoby var ansvarig för DP10 på måndagen och berättar följande därifrån:
DP 10 måndag, under natten hade det snöat. Så vi fick hjälp av Leif på Ore Camping
samt Crille Johansson att köra upp spåret. Tur det - då en av skogsbilvägarna hade
blivit upplogad, men detta gick att avhjälpa på plats! Tack Leif & Crille för att ni
möjliggjorde DP10! Deltagarna blev informerade i sista stund och kunde ge sig iväg i
spåren. Av de 7-9 startande så var det 3 som gick i mål på godkänd tid.

På tisdagsmorgonen vaknade vi till massa nysnö och hoppet var ju givetvis till att det
inte skulle ha snöat lika mycket i Lomsjöhed som i Furudal där vi befann oss. Det
kördes i karavan upp för dem som inte hittade och väl på plats möttes vi av minst
lika mycket nysnö där - tyvärr. Men vädret är inget någon rår över, så det var bara
att gilla läget.
Mats hade gjort ett fantastiskt jobb med att bl.a. skottat upp delar av sjön till parkering, samt låtit frysa fast en massa stolpar med lagom avstånd för alla att kunna
sätta upp sina stake-outer på. Det fanns som skulle passa både 4-spann, 6-spann och
8-spann. Otroligt vilken service alltså!
Väl på plats så började alla plocka ordning på sina saker och hundar för att sedan ge
sig iväg på den 3 mil långa rundan i fin natur och med mycket breda och fina spår.

Davinci, en glad samojed efter godkänd provtid, ägare Sofia Eriksson.

Pulkor och slädars vikt skall alltid kontrollvägas
både före start och efter målgång.

Dragprov 60 i Lomsjöhed
Text: Linda Almqvist

Förberedelser i full gång.

Först ut var Håkan Nisula som var den enda som körde med 8 hundar. Sedan följde
följande till start: Fredrik Petri (6 hundar) Christer Johansson (7 hundar dag 1 och 6
hundar dag 2) Eva Skullman (6 hundar), Line Buan (6 hundar) Jeanette Engström (4
hundar), Erika Eriksson (4 hundar) Lotta Johansson (5 hundar), Kjetil Hagen (4 hundar), Beatrie Palm (5 hundar), Andreas Knudsen (4 hundar men på skidor), Lovisa
Wanhatalo (5 hundar). Alltså 12 ekipage iväg varav 11 på släde och en på skidor.

Den 12-13/2- 2013 var det dags för årets Dragprov 60 som arrangerades av rasklubben i samband med samojedveckan. För andra året i rad höll vi till i Lomsjöhed ca.
7 mil norr om Furudal. Till vår hjälp där hade vi spårläggare Mats, samt även Birgit
och Tarja, som alla är boende i Lomsjöhed. Dagen före dragprovet åkte Fredrik Petri
dit för att tillsammans med Mats märka upp banan och kolla över de sista sakerna
innan starten på tisdagsmorgonen. Allt såg som vanligt perfekt ut.
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Andreas Knudsen i mål dag 1 efter 3 mil på
skidor bakom duktiga hundar.

Att snöbada är ett skönt sätt att svalka sig efter
en ansträngande tur tycker många samojeder.
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Starterna gick bra och sedan var banan lagd så vi som var handlers, arrangörer eller
bara publik kunde se ekipagen under ganska lång tid. De körde en bit bortåt på sjön
för att efter en stund återvända så vi återigen såg dem en bit innan de försvann in i
skogen. Detta var väldigt trevligt för oss som stod där och samtidigt lite oroande då
man såg att en del ekipage stod still väldigt länge och givetvis undrade vi varför de
stod still, men sedan försvann alla utom synhåll och nu återstod bara en väntan till
första ekipage skulle komma åter från andra hållet på sjön.

han fick bryta där strax efter starten. Så sedan var det 6 ekipage ute och under tiden
de åkte så gjorde vi andra som dagen före. Vi grillade och pratade.

När ekipagen hade gett sig iväg tändes grillen för värme, kaffe och korvgrillning. Förste grillmästare Birgit bjöd alla på plats på korv med bröd och kaffe. Vilket smakade
underbart gott ute i det fria. Det pratades, grillades och hades trevligt under tiden
ekipagen var ute på sin tur. Efter ca 2,5 timmar kom första ekipage mot mål och det
skulle tas tid, chippas hundar och pratas med föraren. Alla som en efter en kom tillbaka var överens det var tungt där ute efter all nysnö. Men fler och fler kom in och
även de bjöds på korv och kaffe såklart samt lite värme vid grillen om så önskades.

Trots all nysnö och de lite tunga spåren tror jag de flesta var otroligt nöjda med arrangemanget och att det var så fint och gott om plats samt trevligt med grill och pratstund där. Vi hoppas vi ses igen nästa år och kanske får ni då se de underbara spåren
i Lomsjöhed utan en massa nysnö på. Vem vet?

En del ekipage började åka hemåt mot sina stugor medan några väntade kvar tills alla
kommit tillbaka. När tiden rinner iväg och vi inte vet var förarna befinner sig är det
rätt skönt att en del förare hade rätt telefonoperatör så de kunde ringa och meddela
var de befann sig samt att en del handlers har gps på sin förare vilket också hjälper
oss att veta att det går framåt och att de är på rätt väg. Tack för det och tack för att ni
även meddelade oss om hur det gick ute på banan för er alla. Även om det tog ganska
lång tid för en del så kom till slut alla in och alla verkade ändå nöjda och glada även
om det inte blev precis som de hade tänkt sig.
Några meddelande redan då att de inte skulle starta under morgondagen, medan
några meddelade det under kvällen sedan.

Vid pennan och arrangörsstaben av DP 60 / Linda

Vi rullade tillbaka till boendet i Furudal för att ta kväll och förbereda allt för morgondagen. Nästa morgon åkte alla på egen hand upp till Lomsjöhed igen. Denna dag
blev det inte lika många som kom till start utan 7 stycken kom till start denna dag. 6
slädförare och 1 skidåkare.
När vi kom fram möttes vi av ännu mera snö. Av allt vi gick över sjön från grillplatsen
till mål och start dagen före syntes idag ingenting för all snö som åter kommit under
natten. Det är tur man visste vilka stolpar man hade lämnat sin stake-out vid då den
blev mycket svår att finna under snön...

Efter ca. 2.45 kom så första ekipage in och därefter kom de flesta ganska snart inkörande. Det innebar att alla som kom runt klarade dragprov 60 och det var bra jobbat
i all snö. Så vi säger Grattis till Håkan Nisula, Fredrik Petri, Christer Johansson, Eva
Skullman, Kjetil Hagen och Line Buan för genomfört DP 60.

Stort TACK till Mats, Birgit och Tarja för ert underbara jobb för att få det så fint och
trevligt när vi kommer till er för att köra dragprov.

Line Buan från Norge tar hand om sina duktiga
hundar efter målgång dag 2.

Alla hundar skall chip-kontrolleras efter målgång för att säkerställa identiteten.

Spårläggare Mats gjorde sitt bästa både på kvällen före och under morgonen att både
skotta upp parkeringen igen samt få bort det värsta av all nysnö från spåren. Men
med en hård botten som det ännu var så var spåren ändå bra, även om de var tunga
av all snö som ändå låg på.
Till start och som sagt 7 ekipage stod där, men för en del såg det lite trögt ut i starten. Men ganska snart kom de flesta iväg, men så var det skidåkaren Andreas som
försökte och försökte. Men hundarna ville verkligen inte ge sig ut en dag till i detta så
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Gemensam middag och föredrag

Ovan: Natalie Jakoby
hade god framförhållning och kontaktade
ett antal återförsäljare
av hundartiklar och
utrustning och fick
därigenom möjlighet
att ha grejer med sig
till försäljning under
veckan vilket var ett
uppskattat nytt inslag i
årets samojedvecka.

Precis som brukligt vigdes en av kvällarna åt social samvaro med gemensam middag.
Ett 90-tal personer samlades för att äta, umgås och lyssna på Håkan och Christina
Nisula som berättade om sin långresa med samojeder genom Skanderna, en långresa
där de reste tillsammans 180 mil med sina samojeder. Christina på släde med storspann och Håkan på skidor med 4 hundar och pulka. Ett mycket inspirerande och
uppskattat inslag. Håkan och Christina visade många vackra och inspirerande bilder
från sitt äventyr och berättade om sina intressanta erfarenheter från resan, bl.a. att de
erfarit att hundar med för kraftigt markerat stop fick problem med snö och isbildning
i ansiktet.

Under middagen passade vi på att sälja lotter med möjlighet till fina priser.

Tack Christina och Håkan för den trevliga föreläsningen.

Vår kock, Pernilla Wickström-Osietzki, berättar följande om middagen: Middagen
bestod i år av biffstroganoff och ris eller potatis, vegetarisk variant fanns också. Ett
90-tal personer var det som kom till middagen och tyvärr tog väl maten slut. Lite
synd var det då de som tog i början tog så mycket mat som de sedan slängde då detta
inte orkade att ätas upp. Tänk på det till nästa år, bättre att ta mindre portioner och
då kunna ta två gånger.
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Uppfödar-/medlemsmöte

Årsmöte

Text. Pernilla Wickström-Osietzki:

Text: Jan-Olof Högström
Årsmötet var välbesökt av 63 personer varav 2 som inte var medlemmar. Det var
många och bra diskussioner som leddes professionellt av mötets ordförande Annica
Uppström. Värt att notera är att det också inkommit en motion till årsmötet. Antalet
deltagare, diskussioner och en motion tyder på att vi har en levande förening. En sak
som framkom är att vi tappat medlemmar under 2012 och det lades därför till i förslaget till verksamhetsplan att styrelsen skulle verka för att öka antalet medlemmar
under 2013.

Avslutningsvis
Avslutningsvis vill vi tacka alla er som ställt upp och hjälpt till som funktionärer eller ansvariga för olika aktiviteter, utan er hade arrangemanget aldrig varit möjligt att
genomföra. Vi är en ideell förening där alla hjälps åt för att hålla klubben levande
och i god anda. Vi hoppas på samma trevliga uppslutning där vi alla hjälps åt även
inför nästa års arrangemang. Klubben är vi alla tillsammans som ordnar aktiviteter
och tillställningar för varandra.
Resultatlistorna återfinns på annat ställe i tidningen med fullständiga namn på deltagande hundar.

Uppfödare/medlems mötet var också detta välbesökt i år. Då Christina BjerstedtOlsson lämnade återbud på onsdagen blev hela upplägget omgjort och beslut togs att
vi enbart skulle prata om vad medlemmarna/uppfödarna tyckte var viktigt. En lång
diskussion rörande mentalitet och hanhundsaggressivitet, samt diskuterades det hur
man skulle kunna göra för att upplysa domarna på utställning att detta ej bör premieras. Diskussion även om armbågar och höftledsröntgen.

Inkallningstävling
Inkallningstävlingen är en återkommande aktivitet och skojtävling som varje år lockar ett antal samojeder ner på sjön för att tävla om vem som springer snabbast till sin
matte/husse på en viss sträcka. Detta är ett litet glädjemoment som bjuder på en hel
del skratt och glada miner. Det är inte alltid som alla hundar vill springa direkt till sin
ägare utan kanske tar en omväg och hittar på något bus på vägen. Vissa hanhudar
kan vara förtjusta i att flörta med tikarna som står en bit bort och så vidare. Vi tackar
Annelie Jönsson som var ansvarig för årets tävling.
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att se hur ett stort antal hundar premieras för goda bruksinsatser som drag-/slädhundar.
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY
Planerad valpkull:
Svea av Vargevass S29621/2009
(N18689/06) X Peikon av Vargevass
N11487/05
Parning planerad mars/april
Intresserad – Ring Uffe Åkerman
070-2300652 eller
maila ulf.akerman@gavle.se
Årets prestation gick till en av våra nykomlingar
Lotta Johansson med motiveringen glad, trevlig,
positiv och alltid på gott humör hur det än går.

Vi önskar våra medlemmar fortsatt lycka till, med samojeden i fokus, i dragspåret, i
utställningsringen och i alla övriga hundsporter ni deltar i med era samojeder.
Väl mött och på återseende.
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Medlemsannonser
ALASKAN MALAMUTE
1H och 4 T-valpar födda 10/3-2013 e.
Yukon Trail Rimski ”Boss” u. Trapline Keep Moving Kee-Sha . Båda
är mycket glada,lugna , trevliga och
mycket bra draghundar. Boss är dragmeriterad, Kee-Sha kommer nästa vinter. Ring för mer info. Jag har haft
malamute sen-82 . Kennel Mahlemiut
Göran Dernebo Sollerön 0250-71554,
070-2920370

SH-Valpar väntas
Beräknad valpning 130406
Anneonens Husky´s Melody
(SM 2012 barmark, BM, 4e plats)
(Utställning: Excellent x3, Bäste jun tik
x1, Bäste tik x1)
Hulduheims Arnar
(Utställning: BIR x2, CK x6, CERT,
CASIB, BIG3, AVEL bis3 x2, AVELbis4)
Annemo o Torbjörn Antonsson
0707534579
www.annemonenshuskys.se
Polarhunden 2/2013
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Lärare:
Sandra Ohlsson
(hundpsykolog)
Frida Lundin
(fysioterapeut för hund)

Kari-Mette Sundal
0730-234
06377 kari-mette@hotmail.se
073 181 49
kari-mette@telia.com

MUCHERSKOLA

Karina Andreassen
(uppfödare på alaskan malamute)

När ?

29 augusti 2013
Sulviken, Åre kommun
KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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

KENNEL ARCTIC ARSSARNERIT
Siberian huskies for middle and long distance racing

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

En spännande utbildning med draghunden i fokus! Oavsett ras, eller raser så passar denna utbildning dig som vill fördjupa dig i draghundens värld. Vi blandar teori med praktik.
Grunderna för hundkörning, allt från vikten av rätt utrustning till upp-värmning och stretching. Träningsformer sommar, vår och höst. Hundens beteende - en riktig "aha upplevelse" föreläsning om hundarnas beteende, flockdynamik och psykologi.
Viktig kunskap om stress och motivationsmodeller hjälper dig förstå din hunds träning
bättre. Vi har gemensam körning kvällstid och beger oss till Nästtjärn där vi grillar och för
den som vill badar bastu och badtunna.
Ur utbildningens innehåll:
Utrustning. Hundens fysik. Träningsformer. Massage och stretching. Försäsongs träning. Sommarträning. Valpens dragträning! Klövja med hund. Överhettning. Tävling och
spår regler. Inlärningspsykologi. Vett och etikett inom sporten. Vikten av din och hundens
relation – psykologi. Hundens språk och beteende, flockdynamik och ledarskapsmodeller.
Stress. Hundens motivation. Berikning för draghunden. Gemensam hundkörning.
Utbildningsinformation:

29 aug – 1 september.
Tider: Torsdag 13.00 – avslutning söndag 17.00
Pris: 2900 kr
Familjepris: 5500 kr (max 3 personer)

Hundvänligt boende i olika prisklasser finns, möjlighet för tält och husvagnsuppställning.
Anmälan: info@hundsteg.se eller www.hundsteg.se

Posttidning B

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:

”

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

”

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!”

HILLEBERG.SE

Foto: Team Sigrid Ekran (www.teamsigridekran.no)

Jag måste trivas
i tältet, det är ju
mitt andra hem.”

