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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: Alf Hallén, Hundberget 264, 840 13 Torpshammar,
mobil: 070-216 75 88
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
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.

UTGIVNINGSDAGAR 2013:
Nummer 4:
Nummer 5:

Manusstopp 23 aug.
Manusstopp 8 nov.

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.

Vice ordförande

Alf Hallén
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
Agneta Nilsson Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö
Donald Eriksson

Ekonomiansvarig

Helene Ouchterlony

Sekreterare:

Tel: 070-216 75 88
sekreterare@sphk.se
Tel: 0501-199 54

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

Till detta nummer skulle vi lägga in Resultatsidorna men på förra arbetshelgen var önskemålet
att reultaten skulle följa med som en bilaga till
tidningen och inte ta plats från artiklarna. Efter
lite diskussioner provar vi nu istället att Resultatbilagan läggs ut som en pdf på sphk.se MEN
att ni som önskar ha det i tryckt form även får
möjligheten att få det genom att skicka ett mail
till mig på polarhunden@gmail.com med namn
och adress senast den 31 juli. Detta beslutet togs
av ekonomiska OCH miljötänkande skäl. Nu
kan vi trycka upp ett antal bilagor som faktiskt
är önskat och inte hamnar i soporna

alfhallen@telia.com

		

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

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:

Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

INNEHÅLL

Stort nummer / Resultatbilaga !
Att även detta nummer skulle bli fullspäckat
var väl bara en önskedröm från tidningskommiteens sida, men så vart det !! Jag tackar för alla
bidrag, både text och bild och önskar självfallet
att ni fortsätter och skickar in berättelser om
era äventyr, funderingar och åsikter till mig så
att jag kan förmedla det vidare till de andra i
klubben.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:

Nr 3 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

Till sist, GLÖM INTE KAMERAN
// Mia
Omslagsfoto: Snötrollens Sira Fenyia - ”Fenni”
eller Päronsnattaren? [Foto: Linda Almquist]

Vill DU ha Resultatbilagan?
Pdf-fil finns att hämta på sphk.se.
Vill du ha det i pappersformat? Skicka ett
mail till polarhunden@gmail.com med ditt
namn och adress
// Redaktionen
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Presentation

Vid årsmötet för SPHK så valdes jag till ordförande för klubben och jag tackar för
det förtroendet.
För de av er som inte känner mig så heter jag Alf Hallén och bor med Anette och våra
siberian huskies på ett ställe som heter Hundberget. Hundberget ligger 65 km väster
om Sundsvall i Ljungans vackra dalgång. Jag är ordförande i Nedre Norra.
Jag tävlar inte själv utan använder hundarna till turer mestadels hemikring. Däremot
har jag under ett antal år varit på tävlingar både som funktionär och domare. Det
är stimulerande att vara på tävlingar och hjälpa till, du träffar trevliga människor
skapar bekantskaper och möter härliga vovvar.
Just nu så är det för styrelsen lite praktiskt arbete efter årsmötet som ska göras sedan
så har SPHK en arbetshelg den 16-18 augusti i Mälardalen.
Med detta så vill jag önska er alla en härlig sommar så hörs och syns vi framöver
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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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får

Övre Norra
Lina Ahlbäck/Boden, Mikael Krona/Rosvik, Melanie Stock/Överkalix,
Maria Andersson, Luleå
Nedre Norra
Håkan Olsson/Kittelfjäll, Jenny Sandström/Örnsköldsvik,
Mikael Pauna/Bergeforsen, Emelie Fredriksson/Umeå
GävleDala
Peter Tigerstrand/Edsbyn
Mälardalen
Kent Jonasson/Segeltorp, Heléne Jarno/Skinnskatteberg, Zaneta Zakrzewska/Örebro, Niklas Lindkvist/Örebro, Börje Lindkvist/Örebro, Erika Heintz/Tystberga,
Petra Larsson/Harbro, Christer Lind/Örebro
Västra
Kristina Navarro/Väring, Lisa Ohlsén/Borås, Jonathan Gustafsson/Göta, Elisabeth
Hammarberg/Herrljunga, Måns Andreasson/Göteborg, Tomas Svensson/Herrljunga
Södra
Therese Lindman/Taberg, Jennie Logg/Malmö, Mattias Kjällquist/Malmö,
Andreas Voss/Södra Sandby, Johan Stjerneus/Lund, Andreas Pellbring/Nykil,
Predrag Petrovic/Borghamn, Annika Jive/Staffanstorp, Matilda Midbjer/Vejbystrand, Johan Kaijser/Vejbystrand, Ida Björk/Hok, Andreas Frisk/Hok

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.
Tänk på att lösa tävlingslicensen. Den gäller som olycksfallsförsäkring även under
träning!
Ha en skön fortsättning på sommaren
önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
Polarhunden 3/2013
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Ungdomsansvariga Centralt
Kariitta Ryttinger
070/747 62 55
kariitta@kennel-sham.se

Ungdomsansvariga ute i distrikten
Över Norra
Elisabeth Lönnberg
070-587 32 66
eles@telia.com

Nedre Norra
Anette Eriksson
0730-56 57 84
Carin Thornberg
072-224 75 00
sphknnuv@gmail.com

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

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

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

Lilla Fröken Vinröd, fem veckor gammal samojedvalp spelar
boll. [Foto: Anna Palmblad]

Tämjantorpets Nijak på spaning [Foto: Boel Malmström]

Hej till er alla därute

Ungdomssidan
Se hit alla ungdomar över hela landet!
Den 21-22 september har vi ungdomsläger i GävleDalaområdet.
Ta med din hund på en rolig helg.
Plats bestäms senare.
Du som är mellan 10-17 år är välkommen till en
aktiv helg där vi provar på både agility, drag, lydnad, freestyle, spår och roliga aktiviteter tillsammans med din hund. På kvällen grillar vi tillsammans och pratar hund m.m. Ta tillfället i akt att
träffa andra ungdomar med polarhundar och hitta
nya kompisar.
Håll utkik på Gävle-Dalas hemsida där både plats
och kostnad kommer att läggas ut under juni månad.
Anmälan sker senast den 31 augusti till:
monika_101@hotmail.com.
Välkomna önskar Monika Berglöf och Lena
Lindberg, ungdomsansvariga på SPHK Gävle-Dala

Som nyvald ordförande (för andra gången) tackar
jag för förtroendet att tillsammans med den nya styrelsen få leda och driva SPHK Södra framåt.
Sedan sist har många av våra medlemmar tävlat i
skånedraget. Årsmötet har genomförts med ett glädjande stort antal deltagare. Och slutligen men inte
minst har vår traditionsenliga utställning i Vaggeryd
gått av stapeln.
För tillfället planerar vi en heldags förstahjälpenkurs för människor och hundar med fokus på skador som kan uppstå i samband med drag. Med våra
medlemmars hjälp anordnas det eventuellt även en
sommarträff samt en träff där vi gör egna draglinor.
Så håll ögon och öron öppna och kolla på hemsidan
och Facebook efter mer information.

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

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Ungdomsansvarig

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

Från årsmötet fick styrelsen i uppdrag att leta efter
personer för att fylla upp vakanser i valberedningen och på ungdomssidan.
Till valberedningen behövs 2 personer (varav en sammankallande) gärna med ett
stort kontaktnät bland dom polara raserna. Deras huvudsakliga uppgift att ta fram
förslag på styrelse till årsmötet.
Till ungdomssidan behövs det personer geografiskt utspridda i distriktet för att skapa
närhet till ungdomarna och givetvis med ett stort intresse av att arbeta med barn och
ungdomar.
Känner ni att något av detta lockar och ni har viljan att hjälpa till att driva södra
framåt, tveka inte utan hör av er till styrelsen.
Slutligen passa på att njuta av sommaren denna underbara årstid. Snart är det åter
igen dags att sela på hundarna.
Med önskningar om en skön sommar // Torbjörn Antonsson
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SPHK Västra bjuder in till höstträff
Den 31/8 – 1/9 2013 i Tånga hed, Vårgårda
Officiell utställning lördag 31 augusti 2013
Domare
Boo Lundström – Siberian husky
Lennart Edfors– Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund
http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Siberian husky. [Foto: Carolina Lundmark, Piteå]

Vice ordf.

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

Kassör

Anna Palmblad, anna@palmblad.st
031-69 32 78, 070-795 26 88

Sekreterare

Niklas Olsson, niksh1985@hotmail.com
070-142 72 02, 070-203 43 00

Ledamot

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

Suppleant

Tina Olsson, Humoreskgatan 6
422 42 Hisings Backa 070-221 19 19

Suppleant

Lenita Renneman

Kontaktansvarig / Nya Medlemmar

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

Webmaster

Magnus Svernfors

Valberedningen

Jose Perez (sammankallande)
Mattias Hammer (Suppleant)
Magnus Svernfors (Suppleant)

Utställningsansvarig

Tina Olsson, 070-221 19 19

Utställningskommittén

Marie Bergmark, 070 -893 63 43

Då vart det dags igen för ett nytt verksamhetsår och
det gamla läggs till handlingarna
Vi har precis haft vårt första styrelsemöte efter årsmötet och alla känner sig motiverade för ett nytt
verksamhetsår i klubben. Det skulle vara trevligt om
ni kom in med förslag på vandringsleder som vi kan
gå tillsammans och lära av varandra nu under sommaruppehållet.
Snart stundar vår träff på Tångahed i Vårgårda med
utställning och lite andra aktiviteter. Den infaller
sista helgen i augusti. Hoppas vi ses där. Det blir
andra året på vårt nya ställe för utställning. Se separat pm i tidningen eller på vår hemsida. Skicka
gärna in era bilder till vår hemsida så blir det lite
fart där också. Vi finns ju även på facebook som
många av er märkt, det har fungerat utmärkt som
ett komplement till hemsidan. Hoppas ni tycker på
samma sätt.
Ha en trevlig sommar och hoppas vi ses i buskarna.
Västras styrelse med valpfösare Palmblad bakom
pennan.

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

160 kr
310 kr
210 kr
Gratis

Efter den 2:a fullbetalande hunden reduceras priset till 150:- per ytterligare anmäld
hund. Sista anmälningsdag och betaldatum 2 augusti. Efteranmälan i mån av plats
mot extra avgift på 60 kr per hund fram till den 9 augusti. Alla anmälningar är bindande. Betalning till Västras BG 5413-5595, märk inbetalningen med utställarens
namn och hundens reg nr.
Använd SKK´s anmälningsblankett http://www.skk.se/Global/Dokument/utstallning/
blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf
OBS! fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen, var extra noggrann med
registreringsnumret, så det blir rätt.
För att ställa ut på SPHK’s officiella utställningar krävs medlemskap. Ha alltid med
giltigt medlemskort i SPHK till tävlingen (gäller alltså inte i valpklass, som är inofficiell). För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan uppvisas.
Anmälan till: tina.olsson@skanova.se. Alt per post till: Tina Olsson, Grönbacka 31,
443 43 Gråbo. Om bekräftelse inte kommit inom en vecka, tag kontakt!
Frågor: Tina Olsson – 0702-21 19 19
På lördag också barn med hund och parklass – 50 kr och anmäls på plats!
Gemensam middag på lördag kväll, anmälan sker till Tånga hed på 0322-62 43 11.
Det serveras kycklingbröst på lökbädd med gorgonzola alt currysås med ris. Där
bokas även ev frukost!
Söndag: kortare vagnsrace, prisutdelning och lottdragning. Anmälan lördag före
20:00.
För boende kontakta Tånga hed: 0322-62 43 11, uppge SPHK Västra när ni bokar.
För ytterligare information om boende se http://www.tangahed.se
Vägbeskrivning: Från E20 och övriga vägar, följ skyltar mot Vårgårda, Tånga Hed.
Ca. 70 km norr om Göteborg. Latitud: N58¤ 01.912´ Longitud: E 0124 48.564´
VÄLKOMNA! önskar alla funktionärer och styrelsen i SPHK Västra
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Om intresse för grönt kort finns så hör av er till mig,så bokar vi in en kurs med en
kursledare. Kusen omfattar både teori och praktik.
Viktig info: Vi har avslutat vårat postgironummer och gått över till bankgirot så alla
inbetalningar licenser, utställningar m.m. ska betalas in på det nya bankgirot.
OBS! NYTT BANKGIRO NR:0171-5788.
Till sist ha en skön sommar med era hundar.

Mvh: Britt

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning
Mina 4 Siberian huskytjejer. Aslakkgårdens Selene Silverstrimma med döttrarna Nemesis, Nyx & Eirene.
[Foto: Ingela Lindbäck, Överstbyn]

Vice ordf.

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

Hej!

Sekreterare

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

Kassör

Helen Söderlund,
Fågelsångsväg 9, 761 63 Norrtälje

Lördagen den 5 oktober 2013
Plats: Herrfallet, Arboga
Alaskan malamute, grönlandshund och
samojedhund döms av Annica Uppström
Siberian husky döms av Ewa Widstrand

I skrivande stund har sommarvärmen kommit till
mälardalen. Vi har haft vårutställning i Ånnaboda
med 150 hundar anmälda tack alla för en mycket
lyckad dag. Grattis till alla finalhundar.

ANMÄLAN:
Skriftlig anmälan på SKK´s anmälningsblankett (finns länk från SPHK´s sida
också eller direkt på skk.se) sändes per post eller mail till Linda Almquist, Gerstorp 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

Dragsport: Britt Forsgren, Styrelsen

Utställningskomiteen har redan börjat jobba med
planeringen för Herrfallet i Oktober där vi hoppas
få se många hundar till utställningen. Eventuellt blir
det barmarksdrag på söndagen efter utställningen.
För de som stannar över natten finns möjlighet till
gemensam middag som beställs direkt till herrfallet,
utställningskomittén har bokat grillbuffé för detta.

Fjälläventyr: Andreas Knudsen, Kenth
Hjelm, Anders Larsson, Lennart Andersson

Fjällvandring i slutet på augusti tillsammans med
Nedre Norra. Se separat annons.

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

Ungdomsledarna: Gabriella Nordgren,
073- 723 81 65

Även en vandring i Örebro är under planering för
de som inte har möjlighet att fjällvandra. Info kommer på hemsidan och Mälardalens Facebook-sida.

SISTA ANMÄLNINGS- och BETALNINGSDAG är 2013-09-08
Betalning till bank giro: 0171-5788, SPHK Mälardalen.

Ledamot

Stef Krusengren

Suppleant

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

Kommittéer

Utställning: Linda Almqvist 013-583 73
Jeanette Engström

Valberedning

Charlotta Ludvigsson, 070-770 61 63
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Mälardalen har en kickbike som vi fått ifrån draghundsportförbundet. Den är till för våra ungdomar
i distriktet, men tyvärr så har det inte blivit någon
aktivitet för ungdomar i distriktet. Men kickbiken
finns för de som vill låna och som inte har egen.
Kickbiken tillhör klubben och den yngre generationen medlemmar. Lånekontrakt kommer att skrivas vid utlåning. Kickbiken finns hos mig och ska
lämnas tillbaka till mig efter avtalad tid.

150 kr
320 kr
280 kr
GRATIS
150 kr

Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2013-09-15 mot extra avgift på 100 kronor
per hund. Om inte betalningen är inne på sista betalningsdag blir det efteranmälan, (gäller svenska ägare). Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser gäller enligt SKK´s regelverk.
Varmt Välkomna

Polarhunden 3/2013
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har/kommer att uppvaktas vid ett senare tillfälle. Som om inte detta var nog så fick
vi även två nya ledare för ungdomssektionen - Lena Lindberg och Monica Berglöf.
Dom planerar redan för fullt inför en ungdomsträff i höst så håll koll på hemsidan.

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Cecilia Lönnberg, 072-213 13 27
cecilia.lonnberg@gmail.com

Ledamot/Kassör

Ulf Jönson, 070-529 44 10
ulf.jonson@draghundsport.se

Ledamot

Ann Tigerstrand, 070-209 42 88
anntigerstrand@spray.se

Ledamot

Roland Stigestad, 070-538 22 73
roland59@live.se

Ledamot

Michael Berglöf, 070- 727 37 71
qola@msn.com

Suppleant/Sekreterare

Malin Sundin, 070-63 98 536
ylajarvis@gmail.com

Suppleant

Ewelina Dawidowska, 073-691 46 75
ewelina.d@hotmail.se

Ungdomsansvariga

Bästa kompisarna Dumle och Siri, som lekt och busat en lång
stund och sedan somnat såhär. [Foto: Inger Thedin, Röstånga]

Hej alla gävle-dalingar,
Tack för förnyat förtroende som ordförande ett år
till. Det är med ett visst vemod jag tar mig an att
leda distriktet för 5:e året i rad då detta kommer
att bli mitt sista år som ordförande. Efter fem år
som ordförande och sju år i styrelsen är det dags för
förnyelse, det anser i alla fall jag. Och glädjande nog
har vi faktiskt fått in nytt blod i styrelsen i år. Det
känns lovande att jag har den yngre generationen
som nafsar mig i hälarna beredda att ta över. Det
bådar gott för distriktets fortlevnad. Och som sagt,
vi har fortfarande ett helt år kvar tillsammans att
hitta på och genomföra en massa spännande aktiviteter.

Så till valet av nya styrelsefunktionärer. Två ordinare ledamöter Ann Johansson, Petter Hillborg och en suppleant Stefan Johansson hade tyvärr avböjt omval i år. Vi
tackar dom innerligt för den tid de har lagt ner på att arrangera utställningar och
tävlingar för övriga medlemmar. Åtminstone Ann och Stefan kommer inte försvinna
helt utan kommer finnas kvar i organisationen runt Ryssjön Open och om det behövs
även hjälpa till med utställningen i Bollnäs. Vi tackar och önskar välkommen åter när
ni vill. Nya i styrelsen är ordinarie ledamöter Roland Stigestad (mannen bakom spåren i Ryssjön) och Ann Tigerstrand , malamuteägare från Voxna som har erfarenhet
av ideellt arbete sedan tidigare. Malin Sundin valdes in som suppleant och ny sekreterare. Ingen presentation nödvändig, alla vet vem Malin är. Vi hälsar dom välkomna
och hoppas att de ska trivas hos oss.
Planeringen pågår så smått inför utställningen i Bollnäs. Inbjudan finns på annan plats
i tidningen. Dessvärre kolliderar utställningen med Barmarks-SM i Filipstad men det
kan tyvärr inte hjälpas. Plats och datum för utställningar söks tre år i förväg och
går inte att flytta på hur som helst. Även nästa år är utställningen sökt till hösten men
året därpå 2015 är det en majutställning eftersom Gävle-Dala då har årsmötesutställningen. På tal om det så skulle Gävle-Dala behöva ytterligare en certifierad utställningarrangör så är du intresserad av att gå kursen får du väldigt gärna höra av dej.
Jaha, detta var allt för denna gång. Jag och resten av styrelsen önskar er medlemmar
en fortsatt god sommar och att vi ses fräscha och utvilade till hösten!
Hälsningar
Cecilia och styrelsen

Monica Berglöf, 073- 612 47 29
monica_101@hotmail.com

Årsmötet var välbesökt i år igen med flera nya ansikten och en mängd olika åsikter och önskemål
luftades samtidigt som vi smaskade i oss Anns jättegoda smörgåstårtor. Medlemmarna önskade sig bla en fortsättning på snötävlingen
Ryssjön Open och ville ha en nygammal variant 2014. Ryssjöns SHK är postitiv till
att köra tävlingen även nästa år så alla möjligheter finns att medlemmarna får som
de vill. Dessutom visade det sig att en grupp medlemmar med Malin Sundin i spetsen
hade ideer om en tävling i Orsa-Grönklitt i början av februari. En arbetsgrupp bildades för att undersöka och planera inför att eventuellt genomföra en tävling i OrsaGrönklitt nästa år eller framledes och Malin valdes till sammankallande i gruppen.
Gösta Karlberg föreslogs att bli hedersmedlem i SPHK och Maja Antoniusson valdes
enhälligt till Årets medlem 2012 i Gävle-Dala för utmärkta egna tävlingsmeriter. Båda
Lena Lindberg
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Spotty Dot’s Armani Attitude ”Dexter” andra
bästa hane med det danska certet och Rcacib i Roskilde, Danmark.
[Foto: Susanne Nilsson Ägare: My Wendel]
Polarhunden 3/2013
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SPHK GD inbjuder till officiell utställning
Prästnäset, Bollnäs
Söndagen den 20 oktober 2013
Domare
Karsten Grönås – SH, SAM, GRL, AM
Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)                       
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ              	
Veteranklass (8-10 år)                                 
Veteranklass (över 10 år)                             
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e  

180:300:180:gratis
180:- osv

Anmälan till utställningen:
Anmälan mottages helst på webblankett som finns att ladda hem via länk på
SPHK’s hemsida www.sphk.se. Fyll i blanketten på skärmen, spara och maila.
Ange mailadress, då bekräftelse kommer att sändas via mail. Har du inte fått
bekräftelse inom en vecka måste du höra av dig, då det hänt att anmälningar
inte kommit fram. Anmälan sändes till:
Per mail: ylajarvis@gmail.com
Per snailmail: Malin Sundin, Näset 2, 794 92 Orsa
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK. Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Avgiften betalas in på Gävle Dalas postgiro 93 24 27-8.
Sista anmälnings-/betalningsdag 2012-09-27. Efteranmälningar i mån av plats
tom 2012-10-04 till en avgift om 60 kr extra per hund. Om betalningen inte är
bokförd på sista anmälningsdag räknas det som efteranmälan.
Anmälan är bindande.
Övrig info:
Frågor om anmälan: Malin Sundin 070-6398536
Övriga frågor/boende/ info: Cecilia Lönnberg 072-21 31 327 eller via hemsidan
www.gavledala.sphk.se
VARMT VÄLKOMNA!
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www.sphk.se/nedrenorra
GREENTRAIL ATHOS, Siberian husky.
[Foto: Kicki Blombacke, Gällivare. Äg: Micke Modigh &
Jeanette Jatko, Gällivare]

Hej på er alla NedreNorrlänningar!

Efter NN:s årsmöte har vi en ny styrelse och vi i
styrelsen vill tacka medlemmarna för förtroendet att
leda SPHK NN under det kommande året. Här i ledaren kommer vi att presentera några nya personer
i styrelsen. Vi börjar med Jan-Olof och Ann-Marie.
Jag heter Jan-Olof Högström och är vald som ledamot till styrelsen, sitter också som ordförande för
SPHK samojed. Tycker att det ska bli mycket spännande att få bli involverad i distriktets verksamhet.
Jag och min sambo har 2 grönlandshundar och 2
samojeder. Vi kör nordisk stil med dem både på tävlingar och på härliga fjällturer. På sommaren klövjar
vi ofta våra hundar både hemma i skogarna och på
fjällvandringar.
Som sekreterare, blev jag Ann-Marie B Sahlberg i
år invald. Jag bor i Magdbyn, Medelpad med min
man Daniel och 4 stycken siberian huskys. Köpte
min första husky, Raja 1994 som var min ständiga
följeslagare i vått och torrt under 15 år. Jobbar som
dykinstruktör på en gymnasieskola i Torpshammar.
Mina stora intressen är djur och natur. Vi åker helst
på mysiga fikaturer på fjället med våra hundar eller
kör kickbike då vädret tillåter.
Hoppas att vi syns på någon träff eller annan aktivitet i sommar!
// Styrelsen

Ordförande

Alf Hallén, 070 - 216 75 88
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar
alfhallen@telia.com

Vice Ordf. / Ledamot

Camilla Eklund, 0730 - 402 718
Västgranvåg 330, 881 91 Sollefteå
sarmik@wildtribes.se

Sekreterare / Ledamot

Ann-Marie B Sahlberg, 070 - 572 01 51
Magdbyn 610, 841 96 Erikslund
amcbruce@gmail.com

Kassör / Ledamot

Brenda Golverdinger, 076 - 119 18 58
brenda.jellema@telia.com

Ledamot

Jan-Olof Högström, 070 - 561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
framakad@gmail.com

1:e Suppleant

Emanuel Fagerberg, 070 - 828 30 74
Rådmansgatan 27, 832 62 Frösön
manne85@live.se

2:e Suppleant

Marie Israelsson, 070 - 191 63 79
Vigge 129, 860 13 Stöde
marie@marieisraelsson.se

Revisor

Nisse Uppström, 0643 - 220 41
Välje 425, 830 01 Hallen
nordviken@home.se

Revisor

Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

1:e Revisorsuppleant

Björn Ramström, 070 - 318 47 20

2:e Revisorsuppleant

Kristen Snyder, 070 - 231 28 45

Polarhunden 3/2013
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SPHK Nedre Norra inbjuder till officiell utställning
lördagen den 24 aug 2013
Plats: Dressyrplan vid Björklundens hotell och vandrarhem, Sollefteå
Domare: Erna-Britt Nordin, siberian husky, samojedhund, alaskan malamute,
grönlandshund
Anmälningsavgifter
Valpklass 4-6 mån
Valpklass 6-9 mån
Junior-, unghunds-, bruks- och öppen klass
Championklass
Veteranklass från 8 – 10 år
Veteraner över 10 år

t.o.m 31/7
180 kr
180 kr
280 kr
280 kr
200 kr
Gratis

31/7-6/8
280 kr
280 kr
380 kr
380 kr
300 kr

Boende: Björklundens hotell och vandrarhem med möjlighet att ha hund på rummet.
Prisexempel: Enkelrum från 350 kr/person med hund, dusch och toa på rummet.
Även husvagnsplatser finns samt möjlighet att tälta. www.hotellbjorklunden.com
tel: 0620-158 17
Medlemsträff på fredag kväll med grillning. På lördagen kommer det att anordnas aktiviteter som dragträning/race på fina grusstigar.
Vill du annonsera i katalogen, företag, kennlar och privatpersoner kontakta oss
för pris och info. Mail: sphk_show@wildtribes.se eller ring Camilla Eklund, 073040 27 18
Nedre Norras distrikt hälsar alla hjärtligt välkomna!

Barn med hund, juniorhandling och parklass kommer att ordnas. Anmäles och
betalas på plats.

SPHK Mälardalen och Nedre Norra inbjuder till fjällvandring

Obs! Anmälan sker via SKK’s internetanmälan se www.skk.se alt. på SKK’s blankett för tävlingsanmälan, som kan hämtas på SKK’s hemsida under blanketter
och utställningar & prov. Blankett för tävlingsanmälan mejlas eller skickas senast 31/7 till sphk_show@wildtribes.se alt. Camilla Eklund, Västgranvåg 330,
881 91 Sollefteå.
OBS! Skriv din mejladressen då PM och bekräftelse kommer att skickas ut via
mejl!

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

OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.

Dag 1 från Vålådalen till Stendalsstugorna
Dag 3 till Vålåstugorna

OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och skriv ägare på inbetalningen.
Förfrågningar och upplysningar mejla på sphk_show@wildtribes.se eller ring
Louise Bonta, 070-221 07 30 eller Camilla Eklund, 073-040 27 18.
Sista anmälningsdatum och betalningsdag för blankett för tävlingsanmälan är 31
juli 2013 och för SKK’s internetanmälan 31 juli kl: 12:00. Efteranmälningar tas
emot mot en extra kostnad på 100 kr/hund och max till 6 aug 2013 kl: 12:00.
För anmälan med blankett ska pengarna finnas på SPHK NNs bg 860-0371 senast 31 juli. Uppge ägarens namn och reg nr på hunden.
Alla anmälningar är bindande! Inga kontantbetalningar tas emot!
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29 augusti -1 september

Dag 2 till Gåsenstugorna
Dag 4 till Vålådalen och hemfärd.

Ingen anmälningsavgift. Ni betalar själva boende och mat.
Kom ihåg att ni måste ha väl ingångna kängor som är lämpliga för fjällvandring.
STF stugorna har ofta något hundrum, men de kan vara fulla så räkna med att
hundarna sover ute på kätting/vajer.
Mer info via mail och FB till de som anmäler sig.
STF information: www.svenskaturistforeningen.se
Anmälan senast 10 augusti till Jan-Olof Högström eller Petra Dalenklint via
email till: jo@framak.se eller petra.dalenklint@hotmail.com.

Polarhunden 3/2013
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

Helen Söderström, 076-146 51 31
hedsvedjan@hotmail.com

Staika och Vaimok får en paus på sjön Peuraure (kvikkjokksfjällen)

Vice ordförande

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

Hej!

Sekreterare

Nu när vi sitter med tidningen i handen så har säkerligen sommaren visat sig med sol och värme för
oss alla och förhoppningsvis så blir det flera fina
veckor till innan höstträningen drar i gång på allvar.

Sofia Brännström, 070-396 83 02
sofiabra-4@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

Elina Wanhatalo

Förra helgen genomförde vi SPHK’s årsmöte där
30 medlemmar deltog och mötet var proffsigt genomfört med Per-Inge Johansson från SKK som
höll i ordningen. Det blev en del diskussioner och
kommentarer då vi gick igenom motionerna så läs
gärna protokollet så får ni en bättre bild över aktuella önskemål och synpunkter. Dagen efter var det
dags för hundutställning, solen och värmen var inte
nådig med oss så både hundar och folk var varm i
kläderna hela dagen! BIS finalen tog Gösta Karlberg
hem med sin tik Niaq och Gösta fick även SPHK’s
utmärkelse som hedersmedlem under årsmötet, så
vi säger alla ett stort grattis till Gösta.
Vi i Övre Norra ska ha en arbetshelg den 9/6 hos
Elisabeth Lönnberg där kommande höst och vinter
planeras. Jag kan blänka för er redan nu att vi åter
igen tänker att vi ska arrangera någon meriterande
tävling/tillfälle så håll ögonen öppna inför kommande säsong.
Med en önskan om att ni alla får må väl i sommarvärmen och på återseende!
Helen Söderström // Ordf Övre Norra
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Marie vann EM-silver i tyska Haidmühle
[Marie Israelsson] Så var det äntligen dags igen – en europaresa och EM.
Mina nya tävlingshundar skulle för första gången ut på lång resa och debutera i 6-spannsklassen på ett stort mästerskap. Och jag vann ett silver,
jag förlorade inte ett guld.
Mina nuvarande tävlingshundar är nya
och tre av dem är bara inne på sin andra tävlingssäsong. Ingen av dem har
tävlat nere i Europa. Förra året gick de
riktigt bra på de svenska tävlingarna då
jag körde 4-spann. I höstas kom Spana
in i gänget och fyllde upp spannet till ett
6-spann.
Träningen i höstas gick bra och när jag
satt där på fyrhjulingen tänkte jag att
dessa 6 hundar kan nog bli ett riktigt

bra 6-spann. Jag kanske ska satsa på den
klassen i år? Mina planer på att testa dessa hundar i den europeiska konkurrensen
började ta form. Men jag vet att det är
riktigt hård konkurrens där nere och den
har bara blivit hårdare. Det finns riktigt
många bra spann att mäta sig emot.
Jag har tidigare deltagit på WSA:s mästerskap nere i Europa 6 gånger. Första gången var VM 2004 i Cortina där det blev
ett silver. Senast var det 2010. Hundarna
Polarhunden 3/2013
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började då bli gamla och en generationsväxling har därefter skett.
Bra grundträning

Vi bodde i en lägenhet med utsikt över stakeoutplatsen.

Team Sweden: Marie, Oliver och Jannine.
Oliver fick vara teamledare.
Nedan: Var är spåren? Efter start- och målområdet gick spåret över en åker. Det var svårt att
hitta igen dem när det stod folk utspritt överallt.
På tillbakavägen gick spåret också över åkern
innan man kom in på själva målområdet.
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Jag har försökt träna hårt och innan
första tävlingen, som var SM i 4-spann
i Falun, hade mina hundar 130 mil i
benen. Det blev en klar seger och mina
hundar sprang riktigt fort. Två helger
senare var det SM i 6-spann i Gafsele där
det också blev ett guld. Med 148 mil i
benen och två SM-guld i bagaget bar det
sedan iväg söderut mot Tyskland. Helgen
efter, 15-17 feb, skulle EM gå av stapeln.
Dessa hundar har aldrig åkt på en lång
resa förut, så bara det blev en ny erfarenhet för dem.
Ett litet orosmoment fanns i flocken.
Löp. Det är dålig timing att löpa under
tävlingssäsongen. Men det har mina tikar
gjort och ni vet väl hur det är? Hanarna
är tokiga, äter och dricker inte. Tikarna
är sura och har annat att tänka på än att
äta.
På vägen ner till Tyskland funderade jag
mycket på om jag skulle försöka byta
klass. Jag hade anmält mig i 6-spannsklassen, men med tanke på löpning så
kanske det är bättre att köra 4-spann.
Då skulle jag kunna välja bort de tikar
som löper mest. Yoyo, som brukar springa i led på tävling höglöpte nog precis
dagarna innan EM. När jag väl kom ner
så bestämde jag mig ändå för att köra
6-spann. Kan ju vara kul att testa den
klassen. Jag har ju alltid kört 4-spann tidigare.

som flyttat till Hoting, var nere i Europa
och körde, inte bara EM, utan deltog i
flera tävlingar i olika länder. En lång vintersemester helt enkelt. Vi blev väldigt väl
mottagna av WSA-organisationen. Det
tyckte det var så roligt att det kom några
från Sverige igen. Det var tre år sedan
någon svensk deltog på deras mästerskap.
Haidmühle var en jättefin plats att ha en
tävling på. Det ligger i sydöstra delen av
Tyskland, alldeles vid gränsen till Tjeckien. Billigt, bra mat och boende. Vi hyrde
en jättefin och fräsch lägenhet i fyra dagar för totalt 2000 kr för tre personer.
Då ingick städning. I den lilla byn Haidmühle fanns affär och vi köpte massor
av lokalt producerade korvar, kött och
ostar. Mums.
Det fanns gott om plats på stakeouten
och ett fräscht servicehus fanns på området. Vi hade tur att hitta vår lägenhet
som låg bara några hundra meter från
stakeoutplatsen.
Banor som passade mig

Ett trevligt välkomnande

Min erfarenhet av tävlingarna nere i Europa är att spåren är väldigt kuperade och
tekniska. Men i Haidmühle var det inte
alls så illa. Landskapet var mer böljande
och spåret kan liknas med det i Gafsele,
för er som känner till det. Mycket plattare än vad jag förväntat mig. Men det
passar mig, som inte är lika tränad som
de andra hundförarna som ligger i toppen i Europa. Jag vet att en av mina svagheter i jämförelse med de bästa förarna,
är min egen styrka och kondition. Inte
hundarnas.

Vi kom ner till Haidmühle vid lunchtid
på onsdagen. Jag var inte ensam som
tävlade för Sverige. Janine från Tyskland

Som alltid på dessa mästerskap invigs
tävlingen med en kvällscermoni med
fackeltåg genom byn. Varje landslag går

i en grupp med sin flagga och bär på massor av facklor. Team Sweden bestod i år
av mig och Janine. Landslagskapten fick
bli Janines man Oliver.
Mycket publik i värmen
Att Tyskland är ett stort draghundsland
är det inget tvivel om. Under alla tre dagar kom det massor av publik som betalade inträde. Värst var det på lördag och
söndag. Det blev en helt ny upplevelse
för mina hundar. I start- och målområdet stod det fullt med folk bakom banderollerna så hundarna fick springa i en
korridor av folk. Sedan gick banan över
en åker, ett öppet fält, där det också stod
folk överallt efter spåret. För mina hundar gick det ganska bra i starten, men när
vi närmade oss mål och skulle springa
över den där åkern igen, var de inte lika
laddade att springa genom denna folkmassa. Lite läskigt tyckte de nog att det
var och de sprang med stor tveksamhet
de sista 500 metrarna.
En annan erfarenhet som mina hundar
fick uppleva var den enorma väderkontrasten. I Gafsele, helgen innan, var det
minus 25 när vi tävlade. I Haidmühle
var det kring noll, någon plusgrad och
på söndagen var det 100 procent luftfuktighet.
Sekunderna på min sida
Hur som helst så låg jag tvåa inför sista
tävlingsdagen. En tjeckisk kille ledde med
en minut. Efter mig var det sedan väldigt
tajt. 6 sekunder till trean och 18 sekunder
till fyran. Visst var jag nervös när jag stod
på startlinjen på söndagen. Men jag hade
sekunderna på min sida. Det kändes som
om jag vann silvret och inte förlorade
guldet. Stepan Krkoska som vann drog
ifrån ytterligare med drygt en minut, så
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det var bara att konstatera att han var
mycket bättre. Sedan drog jag ifrån trean
med fyra sekunder till så marginalen blev
10 sekunder och 18 sekunder till fyran.
Janine hade däremot lite otur. Hon var
tvungen att avbryta tävlingen inför sista
dagen på grund av en skadad hund. Men
hon hade däremot gjort fina resultat på
andra tävlingar nere på kontinenten, innan EM.
Jag är verkligen nöjd över hundarnas prestation. Med tanke på att det är första
gången de åker så långt, deltar på en tävling med så mycket folk runtomkring och
i denna värme, som de inte alls är van
vid, så gjorde de ett väldigt bra jobb. Och
dessutom med all stress som löpningen
medför.

hundar under två dagar. Han vann över
26 stycken andra och var dessutom rätt
så överlägsen.
Satsa på VM i Schweiz
Jag kan verkligen rekommendera alla polarhundsförare att åka ner på kontinenten och tävla. Om vi ska utveckla oss som
slädhundsförare eller nordiska åkare behöver vi se, uppleva och tävla på de stora
mästerskapen. Det är ju där alla är, där
deltar de bästa av de bästa. Och det finns
massor att lära.
Budskapet som vi fick hem till Sverige
var: Vi måste komma ner nästa år igen,
till VM i Schweiz, med fler svenskar.

Men visst går det inte att låta bli att analysera varför den tjeckiska killen vann.
Intressant var också att han körde med 5
Faktaruta
WSA World Sleddog Assosiation, en draghundsorganisation för renrasiga polarhundar.
Antal medlemsländer: 20
Antal startande i Haidmühle: 201
Antal deltagande länder: 14
Varav i siberian huksyklassen: 25 i 2-spann, 43 i 4-spann, 27 i 6-spann, 15 i
8-spann, 8 i öppen klass
För att får tävla på WSA:s mästerskap måste en klubb i landet vara medlem i
organisationen. Då får Sverige delta med ett visst antal startande enligt ett regelverk. På årsmötet i maj beslutade SPHK att gå med i WSA igen. VM går i
Kandersteg i Schweitz nästa år. En enskild förare kan också betala en ”singel
membership” och får då delta.
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Hastighet och styrka – ett omaka par?
I POLARHUNDEN nr 2/2013 har Louis Liljedahl skrivit en artikel med
ovanstående rubrik. Jag delar inte Louis åsikter i ämnet och skall nedan
framföra min syn på detta. I mitt inlägg gör jag jämförelser mellan människans och hundens fysiologi. Jag är inte veterinärmedicinskt skolad, så
någon med denna kompetens får mer än gärna reda ut/rätta/utveckla de
områden som jag berör. Vidare bör det kanske sägas att all min erfarenhet utgår ifrån grönlandshundar och körning i nordisk stil.
Louis skriver att hastighet och styrka är
ett omaka par och för att bevisa detta påstående jämför Louis några olika hundrasers arbetsförmåga. Vad som dock inte
framgår av artikeln är hundarnas styrka
i förhållande till sin egen vikt, eller över
vilka distanser vi menar att hundarna
skall arbeta. Påstående att fart och styrka
är ett omaka par är felaktigt och det är
bara att gå till friidrotten och jämföra
en sprinter med en distanslöpare för att
se detta. Det faktiska förhållandet är att
fart förutsätter styrka. Däremot finns
det en konflikt mellan stor muskelmassa
(styrka) och uthållighet, se nedan.
Vid uthållighetsarbete är det inte enbart
energin som måste tillföras till muskulaturen, utan även syre, eftersom mjölksyran är en följd av ofullständig (sker vid
syrebrist) förbränning av energirika föreningar i muskulaturen. Idrottare som
arbetar vid maxtempo kan enbart göra
detta under kort tid (< 30 sek) för att
inte den mjölksyra som bildas i musklerna skall ackumuleras i muskeln. Större
muskelmassa innebär mer mjölksyra och
maxstyrka är således inte förenligt med
uthållighetsarbete. Jag misstänker att
samma förhållande gäller för hundar.
För att undvika att hämmande nivåer av
mjölksyra skall ackumuleras i muskula-

turen kan man/måste man göra två saker.
1/ Sänk tempot så att muskulaturen hela
tiden hinner syresättas och därmed undvika höga halter av mjölksyra och 2/ träna kondition så att hunden får en bättre
förmåga att syresätta sina muskler vid
uthållighetsarbete. Vid konditionsträning
brukar man tala om den s.k. mjölksyratröskeln, vilket är liktydigt med den puls/
tempo där mjölksyra börjar ackumuleras och därmed får hämmande effekt på
muskeln. Det går att höja denna tröskel
(puls) genom träning och man kan därigenom förbättra sin förmåga att arbeta
vid en högre puls (fart) under längre tid
utan att få problem med mjölksyran. Eftersom vi aldrig tävlar/kör våra hundar
över distanser där det går att hålla maximal hastighet hela tiden, bör träningen
syfta till att skapa en balans mellan styrka och uthållighet i förhållande till det
arbete de skall utföra.
Hur når man då rätt balans mellan uthålighet och styrka. Förmodligen finns det
många olika vägar och därmed ett antal
uppslag till artiklar (erfarenhetsutbyte) i
POLARHUNDEN. För mig är det inga
konstigheter. Jag tränar hundarna framför cykel (körbar snö är en bristvara här
i Mälardalen) och låter dem under uppbyggnadsperioden
september/oktober
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– december dra mig utan att jag hjälper
dem nämnvärt genom att trampa. Jag tränar med 1-3 hundar framför cykeln och
naturligtvis trampar jag lite mer när jag
enbart har en hund än när jag har tre. Till
saken hör också att landskapet är ganska platt där vi bor och de backar vi har
framstår närmast i ett löjes skimmer när
man kommer hem från en fjälltur. Trots
denna brist på tunga backar att träna i
så får hundarna tillräcklig styrka både
till att genomföra längre fjällturer och till
att springa i de farter som krävs för att
klara av att meritera sig. Distanserna är
från början (sept.) ca 30 km/vecka för att
sedan långsamt öka framåt jul/nyår då
träningen är som tyngst. Farten kommer
lite av sig själv allt efterson temperaturen
sjunker. Efter nyår brukar jag lätta något
på träningen, trampar mer och lägger in
fler vilodagar, för att få upp tempot lite
på hundarna.
Louis fortsatta resonemang handlar om
hur en ”tävlingshund” skall se ut. Jag
ställer mig då frågan, vad är en ”tävlingshund”? Jag delar inte uppfattningen
om att det finns ett idealt utseende/tyngd
hos en tävlingshund. En tävling formas
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av dess regler, vilket innebär att olika
hundraser kommer att gynnas beroende
på hur reglerna utformas. För att bli mer
konkret återvänder jag till SPHK’s verksamhet och om det finns några motsättningar mellan de tävlingar/meriteringar
som arrangeras och den ursprungliga
hunden som Louis talar om. Denna fråga
har förmodligen diskuterats lika länge
som SPHK har funnits. Som ny grönlandshundsägare diskuterade jag vid ett
tillfälle frågan med Stig Juhlander1/. Stig
menade att det inte fanns någon motsättning mellan en god tävlingshund och en
god ”turhund”, en uppfattning som jag
nu, utifrån min egen erfarenhet, till fullo
delar. Självklart bygger det på hur tävlingar utformas och vad vi menar att en
”turhund” skall klara av. Börjar vi med
begreppet ”turhund” så sades det mig
att en grönlandshund kunde dra sin egen
vikt oavsett före och topografi. Det innebär att man för en hanhund kan räkna
med en draglast (inkl. släde) på ca 30 –
40 kg, en draglast som i praktiken har
visat sig stämma mycket bra. Ibland hör
man talas om att hundar av diverse raser drar mångdubbelt mer, men då är det
knappast mer än några meter på plant
hårt underlag, något som måste ses som
en helt ointressant i sammanhanget.
Ett annat ord som också måste definieras är fart. Vad menas med hög fart? Jag
kan konstatera att vi idag har en hund
som 2011 genomförde en tävling (meritering) på 2x30 km på strax över 4 timmar,
d.v.s. med en snittfart på något under 15
km/h. Samma hund genomförde under
2011 även Polardistans 300 i 1-spann
och han drog då en släde som vägde ca
35 kg vilket är ungefär det hunden väger.
Snittfarten under denna tävling (all vilotid borträknad) låg på 8–10 km/h. Resul-

taten är presterade under samma säsong
och hunden hade således samma träning
bakom de två resultaten. Är då dessa
farter snabba eller långsamma? Tja, här
finns det nog lika många uppfattningar
som läsare av detta. Jämför jag samtliga
de hundar som vi har haft så har de som
varit mest framgångsrika i tävlingsspåret
också varit de bästa på turer. Förklaringen till det är för mig mycket enkel. För
att bli framgångrik i tävlingsspåret krävs
av hunden - styrka, uthållighet, korrekt
byggnad (inga överdrifter åt något håll)
och inte minst, ett bra ”draghuvud”. Allt
detta och lite till, krävs också av en bra
”turhund” som många gånger utsätts
för betydligt svårare utmaningar än vad
”tävlingshunden” gör. Vår hittills största
(högst och tyngst) och starkaste hund,
var mycket framgångsrik i tävlingsspåret
och oersättlig framför tursläden samtidigt som han är den av våra hundar som
har presterat den högsta maxhastigheten.
Ännu ett exempel på att det inte behöver
ligga någon konflikt mellan tävling/meritering och det ursprungliga användningssätet av våra hundar fick jag från några
vänner som under mars 2013 var på
Grönland och där bl.a. bevittnade en tävling över 40 km. Tävlingen gick på land
och banan var rejält kuperad. Spannen
bestod av 10 – 15 hundar i solfjäderanspänning och föraren åkte traditionsenligt på släden. Någon last, förutom föraren, hade de inte. Segertiden låg på ca 2½
timme, vilket ger en medelfart på ca 16
km/h. Detta om något tar jag som bevis
för att det inte finns någon motsättningen
mellan det ursprungliga sättet att använda hundarna och att tävla med dem.

sökte för ett tag sedan en gammal artikel
i vår klubbtidning och ramlade då över
kommentarer om föreslagna ”Bruksprov
för polarhundar” i POLARHUNDEN
maj/1978! Nu har vi ett meriteringssystem och av ett sådant anser jag att man
skall kunna kräva en så stor objektivitet som möjligt och mer objektiv än en
klocka har jag svårt att se att något kan
vara. Jämför tidtagningens objektivitet
med det subjektiva tyckande som sker
vid en utställning. Reglernas utformning
vad gäller draglaster kan naturligtvis diskuteras. Tittar vi på draglasterna så är
jag övertygad om att samma hundar som
idag klarar av att meritera sig skulle göra
det även om vi fördubblade dessa vikter
och skälet till det är att dessa hundar har
alla de egenskaper som krävs för att kunna arbeta hårt, samt att de är tränade för
uppgiften. Det som skulle hända om vi
ökade draglasterna är att körtiden skulle
öka, vilket kanske skulle uppskattas av
de som inte här så hemma i längskidåkningens mysterium.

Meriteringsystemets vara eller inte vara
och dess utformning är och har varit en
”snackis” inom SPHK under lång tid. Jag

Distanserna är en annan faktor att diskutera och frågan man då måste ställa är
hur långt dessa hundar brukar/brukade

Fart när det går lätt och långsamt när det går
tungt är inget problem för hundarna och är inte
varandras motsatser.
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arbeta i sitt ursprungliga användningsområde. För grönlandshunden är det
enkelt att kontrollera eftersom hundarna
fortfarande används på sitt ursrunliga
sätt på Grönland, men hur är det för övriga raser? Lämpliga distanser för övriga
raser får personer med god insikt i dessa
raser uttala sig om.
Jag har väldigt svårt att förstå inställningen att det är fel att våra hundar
springer fort. Jag har exempelvis aldrig
sett en valp som inte springer så fort den
bara kan och ofta över sin förmåga och
jag tror att den gör det för att den tycker
att det är roligt (här utgår jag ifrån att
valpen springer ensam, eller ihop med
gelikar). Varför skall vi ta bort denna
naturliga löpglädje? Mitt mål med våra
hundar är att försöka bevara och i bästa
fall utveckla valpens löpglädje, något som
på intet sätt minskar den vuxna hundens
förmåga att arbeta tungt när så behövs,
snarare tvärt om. Genom åren har jag
noterat att hundarna spontant har gått
upp i galopp på turer då de har bökat på
i lössnö under en tid och sedan helt plötsligt kommit upp på ett hårt spår. Jag är
dum nog att ta det som ett bevis för att
även hundarna tycker att det är skönt när
det går lite lättare och att de av pur glädje
då går upp i galopp för en stund.
Louis skriver om SPHK’s ansvar för att
arbetet inom klubben sker i enlighet med
klubbens stadgar och självfallet är det
så. I slutänden är det dock alltid uppfödarna som bär ansvaret för detta och för
att kunna ta detta ansvar måste de, enligt
min mening, vara ute och testa/köra sina
hundar så att de verkligen fungerar för
det de är tänkta att göra och inte enbart
ser ut som att de fungerar. Uppfödarna
har naturligtvis även ansvar för att be-
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akta ev. ärftliga sjukdomar och att dessa
bekämpas i aveln, samt att noga värdera
vem man säljer sina valpar till.
I slutet av artikeln kommer Louis in på
en helt annan fråga än den som artikeln
egentligen handlar om. Jag vet inte om
jag misstolkar Louis, men jag tolkar det
han skriver som att han tycker att klubben, d.v.s. vi medlemmar, skall anstränga
oss för att få ut nya medlemmar på aktiviteter där de får möjlighet att lära sig
mer om sina hundar och dessa hundars
fantasiska förmåga att arbeta framför
slädar. Jag delar till fullo denna åsikt och
jag tycker dessutom att våra distrikt och
rasklubbar arbetar med detta.
Avslutningsvis så är min uppfattning
den att det inte är våra nuvarande meriteringsregler som är det stora hotet mot
våra raser. Riskerna för våra raser ligger
i stället i att:
- en del hundar hamnar hos ägare som
inte använder hundarna till det de är
utvecklade för. Börjar dessa personer
sedan att bedriva uppfödning så kommer våra raser snabbt att förändras
bort ifrån de egenskaper som klubbens
§1 talar om att vi skall värna.
- utställningsverksamheten, som om
den inte kombineras med faktiskta test
av hundarnas arbetsförmåga, riskerar
att ”driva” rasernas exteriör i en riktning som -många gånger inte gynnar
rasernas funktionalitet. Det finns bara
alltför många exempel på detta inom
andra raser.
- det för flera av våra raser finns snäva
gränser inom vilka raserna skall hållas. Ställer man dessutom upp idealvikter så begränsar man urvalet av
avelshundar ännu mer. Vem och hur

har man kommit fram till dessa gränser/idealvikter? Min erfarenhet är att
det är hundens proportioner som är
det viktigaste för hundens funktion.
Vi som har grönlandshund är i detta
sammanhang priviligierade eftersom
vi endast har en nedre (höjd)gräns för
hund, respektive tik. Trots det pratas
det även inom denna ras om idealvikt
och i viss mån höjd, något jag vänder
mig starkt emot.
- djurskyddsbestämmelser som idag gör

det omöjligt att genomföra en stor del
av de aktiviteter som våra raser är utvecklade och ägnade för. Vi har p.g.a.
detta svårt att leva upp till §1 i våra
stadgar.
Lennart Andersson, Bålsta
1

/ För nyare medlemmar är kanske Stig
Juhlander okänd. Helt kort kan sägas
att han var en av de drivande vid bildandet SPHK och han var därefter klubbens ordförande under många år.

Funderingar över Louis Liljedahls insändare i förra numret
Jag tycker det är direkt fel aktigt av dig Louis Liljedahl att komma med direkt felaktiga påståenden om en hund typ alaskan husky.
Att som Louis säga att alaskan husky har dålig tass kvalité är ju helt fel, alaskan
ausky har inte sämre kvalité på sina tassar än våra hundar. Men det är klart ska man
springa långa distanser per 15-20 mil dygn så är det ju direkt oklokt att inte ge sina
hundar dom absolut bästa förutsättningarna man kan för att lyckas och det infattar
en del tassvård, och det gör det även på våra renrasiga polarhundar och jag kan då
säga att ska jag köra långa distanser med mina hundar så använder jag också sockor
på tassarna.
Detta gör jag i förebyggande syfte för att skydda tassarna mot dom olika typer av
snö och is dom springer över under en långdistans även om mina hundar inte har
några problem med tassarna. Men utvecklingen har ju gått framåt inom sporten och
allmänt djurhåll på dom senare åren .
Jag har inga problem med att mina hundar har sockor eller ligger på halm på en
Checkpoint för att jag är mån om att mina hundar ska ha det bra och ha de bästa
förutsättningarna för att lyckas med det vi tar oss an. Sedan är ju halm på Checkpoints i vissa länder till och med krav från myndigheter med det verkar har gått Louis
helt förbi.
Sedan finns det även ganska bra pälsade alaskan huskys men naturligtvis även dom
med tunnare päls precis som inom våran ras alaskan malamute.
Summa Louis vad är det för fel att vara mån om sina hundar och ta hand om dom på
ett bra sätt även om dom kanske inte behöver sockor, ligga på halm eller har t-shirt
mot selskav eller för den delen ha täcken om någon behöver lite extra värme ?
Av ren nyfikenhet Louis vad har du för källor till dina påståenden om alaskan huskyn?
Daniel Kaar
Polarhunden 3/2013
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Såna där elaka hundar kan du inte ha, sa folk
- men det kunde hon visst!

Stora bilden: Åsa Bergman och hennes Warga. Lilla bilden: Olika viljor ibland! [Foto: Åsa Bergman]

Säg Icehotel eller Ishotellet och de flesta vet vad det är. Att det ligger i byn
Jukkasjärvi är kanske inte lika känt och inte heller att området faktiskt
är Kirunas – ja, kanske landets – Hundmekka. Här ligger slädhundskennlarna tätt och här finns också Oinakka Sleds som tillverkar slädar och
draghundsutrustning. I ett hus i byn Laxforsen, i närheten av Icehotel,
bor Åsa Bergman med sina två barn Lova, 12 år och Lucas som är 11 år.
Till familjen räknas förutom särbon Conny Edström även två schäfrar,
en norfolk terrier och fyra grönlandshundar. Närheten till naturen är en
av anledningarna till att Åsa och hennes familj bor där, skogen är inpå
knuten och gör det lätt att ta sig ut med hundarna.
För kirunaborna är Åsa kanske mest
känd för sina schäfrar och sin kennel
Lappfjällens som funnits sedan 1997.
Sedan några år tillbaka har hon som
sagt också grönlandshundar. Det var när
hennes Suna-Sanik´s Veiviser Vinna, 21
månader gammal, vann BIS på Kiruna
Snowdog som jag blev nyfiken på att veta
mer. Hur kommer det sig att en inbiten
schäferfantast skaffar grönlandshundar?
Och var kom den iögonenfallande Vinna
ifrån?
Åsa har sysslat med drag hela sitt liv och
har kört både Fjälldraget (femton mil på
tre dagar med övernattning i tält) och
Vindelälvsdraget (stafett). När hon var
sexton år körde hon sin första fjälltur
med tre hundar i nordisk anspänning.
Den gick mellan Abisko och Nikkaluokta, en tur på 11mil.
-Sen var jag fast att köra på fjället med
hund, säger hon och berättar att hon
fortsatt med årliga vårturer.
Rejäla dragkompisar
Hon berättar att grönlandshunden pas-

sar henne för att den är tuff och tålig.
Hon vill ha en hund som kan följa med
på friluftsliv utan att frysa utomhus.
- Jag hade kikat på polarhundar några år
men var inte säker på vilken ras jag sökte.
Provade annonsera efter passande alaskan husky men fick inte napp på några
som passade mig i smaken. Har förresten
haft tre alaskan huskies i ca. nio år för
några år sedan.
Åsa ville ha en hund som matchade
hennes schäfrar och söket en hund på
runt trettio kilo och med en mankhöjd på
ca. 60 cm. Hon tittade på både alaskan
malamute och grönlandshund men säger:
- Jag valde grönlandshund då jag ju mer
jag forskade insåg att det är lättare att
hitta en duktig grönländare som verkligen kan och vill dra. Jag ville ha en hund
med en naturlig jakt-, och draglust. Sen
föll det avgörande valet då jag älskar att
grönlandhunden kan ha en massa olika
färger. Jättekul att inte alla ser likadana
ut. Fördelarna är som sagt att den är
tålig, sen är de extremt sociala, vilket är
både på gott och ont att älska människor.
Det är en underbar ras måste jag säga...
Polarhunden 3/2013
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Åsas hundar är med överallt!
[Foto: Åsa Bergman]

stark och matglad bör också nämnas.
Verkar vara en frisk och sund ras utan
sjukdomar.
Hennes val av uppfödare blev SunaSanik´s i Norge. Mette Ånes har tävlat
och vunnit många stora tävlingar och
deltagit på både EM, VM och NM och
distanser på bl.a. 40 och 60 mil.
I första hand skulle det vara en hund som
kunde dra men hon hade även krav på att
hunden skulle fungera socialt och i flock,
precis som schäfrarna hemmavid.
Rasens rykte fick stå tillbaka
Reaktionen från omgivningen var stark
när hon berättade om sitt rasval:
- Grönlandshundar har inte bra rykte.
En del sa ”Såna där elaka hundar kan
du inte ha” eller ”Jag ska flytta, vill inte
möta dig i spåret”. Men som schäferuppfödare i femton år så är jag van med diverse fördomar. Jag vet att jag har snälla,
trevliga schäfrar och mitt mål är att mina
grönlandhundar ska vara likadana. Det
avgörande när jag valde Mette Ånes var
då jag såg en bild på henne själv tillsammans med ca. sex till åtta vuxna hundar
som var tillsammans i en stor hundgård.
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Padjelantaturen, en av Åsas yngre hundar Raska.
[Foto: Åsa Bergman]

När jag såg den bilden då visste jag - det
är det här jag söker!
Åsa tog kontakt med Mette som skulle
göra en parning på två av hennes ledartikar som lett spannen de sista åren på
framgångsrika tävlingar. Båda tikarna
- NUCH NTCH Milalik och NTCH
Devdi - närmade sig sju år så det var deras sista kullar. Bägge hundarna var ledare i Mettes framgångsrika spann som
bland annat har guld på VM i medeldistans, EM-brons och en tionde plats på
Femundlöpet. Åsa bokade en av vardera
kull och kunde hämta sin första tik Vinna i juni 2011 och fyra månader senare
sin andra tikvalp Warga. Åsas två yngsta
hundar kommer från Kristian Röyslands
kennel Polarexplorer med linjer från Suna-Sanik.
Tränar året om
Jag är lite nyfiken på hur Åsa aktiverar
och tränar sina hundar och hon svarar:
- Jag tränar mina hundar vintertid mestadels med skidor eftersom det är något
jag själv älskar, men har även en släde så
jag kan köra alla samtidigt om det behövs. Sommartid så har jag en Binakärra

Vinna och Warga är ivriga i starten!
[Foto: Åsa Bergman]

som jag kör dem med, men cyklar även
och framförallt promenerar. Jag kan ha
alla mina hundar lösa och de kommer på
inkallning, jag har tränat dem sen de var
små.
Vi går mycket på fjället, i år blir det fjällvandring med hela ligan, jag kommer ha
som mål att alla hundar har en egen väska och jag ska bära så lite som möjligt.

Midsommar i Norge 2012. Vandring på ett berg,
på väg nerför!

kommandon och ensamträning och sen
går jag mycket med klövjeväskor så de är
vältränade till höstens fjällvandringar.

Hundarna utfodras med Vom och Hundemat, ett norskt foder som tas fram med
norska veterinärhögskolan. Tidigare gav
hon Priima som hon var väldigt nöjd
med.

Åsa har tävlat i både drag och lydnad/
bruks med sina schäfrar. Kommer hon
att deltaga med sina grönlandshundar på någon dragtävling framöver?
- Mitt mål är absolut att ställa upp på
någon dragtävling framöver, var intresserad redan i vintras men då var de
för unga. Två av dem är drygt två år och
de två yngsta blev ett år i januari. Vi får
se om det blir skidor eller släde vi ställer
upp på, det kan nog bli både och!

Jag undrar om hon har några tips för
andra hundägare om bra utflyktsmål där
hundarna får vara med och Åsa säger:
- Jag är ju som sagt mycket ute i skog
och mark och har massor med tips på
fina ställen men för det mesta så klättrar
jag upp på berg! Det är nåt jag älskar att
göra om jag har en dag ledig.
Man får bra träning på vägen upp och sen
en rejäl “belöning” när man kommer upp
och får den vackra utsikten! Och dessutom kan hela hundflocken följa med.
Cykla är bra träning om man vill träna

Men, säger Åsa, framförallt har hon skaffat dem för att ha rejäla dragkompisar
på fjällturerna! Den första turen i år var
Padjelantaleden som är ca. 16 mil. Då
körde hon sexspann med fyra grönlandshundar och två schäfrar, ett spann som
fungerade perfekt tillsammans. När jag
tittar på bilder från turen fascineras jag
över hundarna och tänker att varje hund
blir vad ägaren gör den till. De här grönlandshundarna har turen att bo hos Åsa
och hennes familj i hundarnas Mekka.
Och som den aktiva polarhundsägare
Polarhunden 2/2013
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Vi återgår till England. Under den s.k.
Victorianska eran, 1837-1901, som var
drottning Victorias regeringstid, blomstrade England, dels tack vare rikedomarna som kom från kolonierna och
dels från den industriella revolutionens
ekonomiska frukter. De mer välbärgarde medborgarna började få gott om tid
till nöjesaktiviteter och en av dessa var
hundar. Det har ju sedan urminnes tider
funnits olika sorters hundar avsedda för
särskilda ändamål, men nu ville man få
ordning på det hela. Det fanns massor av
jakthundstyper, likaså fanns vallhundar
och sällskapshundar i alla de sorter och
storlekar, för att ta några exempel.

Kanadensiske eskimåhunden Bones. [Foto: Heidi Hoye]

Många polarhundraser för 65 år sedan
Av Louis Liljedahl

I en bok som heter ”Dogs in Britain, a description of all native breeds
and most foreign breeds in Britain” författad av Clifford L.B. Hubbard,
publicerad 1948 av MacMillan & co. London, beskrivs tio stycken olika
raser av eskimåhundar. Här får man sig till livs en hel del intressant information. En del är rena spekulationer som dock ibland stöds av nuvunnen
fakta, medan annat vederläggs av dagens kunskap. Denna artikel handlar
om utdrag ur denna bok med några bilder från andra källor samt mina
egna kommentarer i slutet. Jag kallar den som officiellt heter Inuithund
för eskimåhund av traditionella skäl.
I dag räknar vi med lite färre polarhundraser än man gjorde i England för 65 år
sedan. FCI, den internationella kynologiska federationen, erkänner endast
fyra, alaskan malamute, siberian husky,
samojedhund och grönlandshund. Den
kanadensiske eskimåhunden, även kallad
Qimmiq, erkänns inte av FCI, men den
kanadensiske kennelklubben och några
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andra kennelklubbar som är medlemmar
i FCI gör det. Den amerikanska kennelklubben gjorde det förut, men eftersom
det från att ha varit ca. 20 000 stycken
Qimmiq-hundar på 1920-talet, gick ner
till endast ca. 200 stycken år 1950, tog
man bort den från erkända raser. Den är
idag Kanadas nationalras.

Den första organiserade hundutställningen hölls den 29 juni 1859 i Newcastleon-Tyne. Sen följde många efter, men för
att på dessa utställningar bringa ordning
i alla de oändliga variationer som fanns
av hundar, blev man tvungen att skapa
det vi kallar för raser. Hundens och kennelns namn registrerades. Stamtavlor var
inte så viktiga utan kom först senare.
Därefter behövde man organisera sig och
första kennelklubben i världen bildades
1873 och även detta skedde i England.
Hubbards beskrivningar
Hubbard skriver i sin bok från 1948 att
Husky- eller Eskimågruppen är stor och
omfattande och rymmer många raser och
vad han nämner underraser, och till vardags kallas de för Huskies istället för sin
speciella rastillhörighet. Han noterar att
två av de de tio raser som han beskriver
är hemmavarande i den östra hemisfären
(d.v.s. i Sibirien), och han påpekar f.ö. att
det finns många fler där. Men han betonar att slädhundar [sic!] (= så står det)
inte bara är begränsade till väst, utan de
är jämt fördelade över hela Arktis varhelst en eskimå, indian, same eller sibirier

Grönlandshunden Tinka’s Örnippaa.
[Foto: Lena Lonnolainen.]

behöver hjälp att dra eller bära last, jaga
eller valla.
Jag ger här hans originalbenämningar
och beskrivningar av de olika raserna i
en förkortad version.
Husky proper (äkta husky). – Är minde
sällsynt i Nordvästterritorierna och har
länge varit officiellt erkänd av amerikanska kennelklubben i Working Dogkategorin och som utställningshund under namnet Eskimo (ibland Esquimaux).
Den används av pälsjägare, utforskare,
eskimåer och indianer. Hudson Baykompaniet, ridande polisen, skogarbetare, doktorer, präster och andra, däremot, använder vad indianerna kallar”de
vitas hundar” eller blandningar, som till
häften är husky och till hälften är jakthund, grand danois, newfoundlandshund
eller vilken annan hundtyp som finns till
hands.
Den äkta huskyn är inte någon stor hund.
Den väger 34-36 kg och är 62,5 cm över
manken om det är en hane och väger 2729 kg och är 55-57,5 cm över manken
om det är en tik. Huvudet är brett, ögoPolarhunden 2/2013
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åt (17 cm istället för huskyns 12,5 -15
cm) och de är därför inte så högt ansatta
och inte heller är de så välformade. Beskrivningen är i princip samma som för
huskyn men ryggen är ganska lång och
visar påverkan av främmande blod, och
svansen är sällan välringlad över ryggen. Pälsen är ofta lika lång som huskyns
men inte av uppstående typ utan ligger
normalt mer platt på kroppen. Färgen är
svart med vita eller ljust gulaktiga, ljusbruna markeringar.

nen mörka, öronen små och triangulära
o.s.v. Färgen kan vara vit, krämfärgad
eller grå, med gråa, blekt gulbruna, blekt
ljusbruna eller svarta markeringar på huvud och kropp. Många är helvita men
några är svarta med blekt ljusbruna eller lätt gulaktigt ljusbruna nyanser kring
ögon, nos, hals, fötter och svans.
Alaskan Malamute. – Finns mest på
Seward-halvön. De bästa exemplaren
hittar man i närheten av Nootak-floden
[sic!], Den har sitt namn efter malamuteeskimåernas stam, som har avlat den
i århundraden som extra lämpad för
Alaskas bergiga terräng. På grund av inblandningen av hundar som kom med de
vita handelsmännen, håller tyvärr rasen
snabbt att tappa sin identitet och goda
kvalitet, så att man idag endast sällsynt
kan finna riktiga malamuter.
Eskimåerna avlade klokt fram sina hundar för uthållighet och arbete och gillade
inte de magra tävlingshundarna eftersom
dessa inte tål hårt arbete så länge.
Malamutens huvud liknar huskyns med
skillnaden att den har öronen mer skilda

34

Polarhunden 2/2013

Toganee och Mackenzie River Dogs.
– De är närmare släkt med den riktiga
huskyn (än malamuten) och eftersom
terrängen där de används liknar den där
huskyn finns, korsar man dem ibland.
De liknar huskyn i kroppsbyggnad. Den
stora skillanden är att Tonganee ofta har
lite längre ben och är vanligtvis trefärgad
(svart-ljusbrun-vit), medan Mackenzie
River Dog har en något längre päls som
inte är så hård.
Timber-Wolf Dog. – Är inte begränsad
till ett visst område utan är utspridd över
hela området från Alaska till norr om
Hudson Bay. Den är som namnet anger
en blandning mellan timber wolf och den
äkta huskyn. Den är stark och våldsam
och den största och mest varglika av alla
slädhundar. Tack vare sin storlek och
styrka kan den bli en bra ledarhund, men
dess stora kropp är en nackdel vid långa
turer, medan den ofta efterfrågas vid korta, tunga transporter.

Vilken ras tillhör respektive hund?

Kroppen är mer likt en timber-wolf än
en husky, pälsfärgen är grå, eller grå med
sobelfärgad eller vitfärgad hals.
Baffinland Husky. – Denna hund skiljer
sig från Husky Proper endast genom sin
svarta päls med vita markeringar (ansikte, hals, bröst, buk, fötter och svanstipp)

Svar:
Alaskan malamute, alaskan malamute, grönlandshund, kanadensisk eskimåhund, kanadensisk eskimåhund, östsibirisk laika, två alaskan malamute (Isa och Teddy, foto Lars Stenman), kanadensisk eskimåhund, grönlandshund.

Alaskan malamuten Mikki. [Foto: Louis Liljedahl.]
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och genom att vara lite större i storlek.
En del hundar visar tecken på uppblandning med slädhundar från Labrador som
är ganska långa i ryggen. Storleken är ca.
65 cm och vikten mellan 34-38 kg.
West Greenland Husky och East Greenlad Husky. – West Greenland Husky är
den större av dem och uppvisar effekter
av uppblandning med Baffinland Husky
och andra hundar som har vargblod i sig.
Hundarna från Smith Sound exempelvis,
är troligen till häften Baffinland Husky.
Åt 1864 kom 14 spann till Västgrönland
från Baffinland som troligen orsakade en
epidemi bland hundarna där i Grönland.
Som följd av detta förbjöds import av
hundar till Grönland.
West Greenland Husky är ungefär 65 cm
hög och väger omkring 36 kg. Den är
svart/vit eller grå/vit och har en mjukare
päls än Husky Proper.
East Greenland Husky är troligtvis den
äldste och minst uppblandade typen idag.
Än så länge finns inga tecken på inblandning av vargblod eller annan eskimåhund
och typen är anmärkningsvärt enhetlig.
Den är mindre än den i Västgrönland
och har en mankhöjd på ca. 60 cm och
en vikt på ungefär 29 kg. Den skiljer sig
från alla de andra slädhundarna i västra
hemisfären genom sin röda eller röd/vita
päls, vilket visar dess nära släktskap med
de sibiriska hundtyperna som ofta är
röda. Det första publicerade arbetet om
slädhundarna i Grönland kom 1784.
Ostiak dog. – Denna ras, som är asiatisk,
används inte bara som slädhund utan är
också nyttjad för jakt på älg, björn och
varg. Trots att den är en ganska liten,
är den hårdför och arbetar bra framför
släden. Den kallas ibland för Västsibirisk
husky och är ca. 58 cm hög och väger 20-
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25 kg. Pälsfärgen varierar men är vanligtvis gulaktigt ljusbrun eller brun med
svarta markeringar.
Chuchi. - Den är officiellt erkänd som siberian husky och kommer från nordöstra
Sibirien och är ganska lik ostiakhunden
och öströnländska hunden. Den är välkänd i Alaska för sin uthållighet dit den
importerats som tävlingshund. Leonard
Seppala har ett helt spann av 16 sådana
hundar och har vunnit många lopp med
dem.
Den har i princip samma storlek, vikt och
pälsfärg som ostiakhunden, d.v.s. 53-59
cm och får ej väga mer än 27 kg. Liksom
alla sibiriska hundtyper och östgrönlandshunden har den ögon som är mycke
mindre snedställda än de nordamerikanska huskyna. Den har en mjuk päls och
högt ansatta öron.
Mina Kommentarer
Att försöka klura ut hur polarhundarna
såg ut förr i tiden är som att lägga ett
gigantiskt pussel. Problemet är bara att
man inte har någon färdig bild av hur det
skall se ut när alla bitarna är på plats,
som det ju brukar vara på de pussel som
man köper. Det värsta är dock att vi kallt
måste räkna med att många pusselbitar
är borta för alltid, men vi får ju göra så
gott vi kan med dem vi har och de nya
som eventuellt dyker upp efterhand.
De befintliga pusselbitarna består i nedtecknade redogörelser av bl.a. upptäcksresanden och pälshandelns funktionärer,
arkeologiskt material samt foton, berättelser och iakttagelser från vår egen tid.
De ovan redovisade raserna i boken från
1940-talet innehåller dels rena beskrivningar och dels tolkningar. En del av tolkningarna kan vi idag avfärda, exempelvis

att vargblod i större mängd skulle vara
inblandad i någon av polarhundsraserna.
Först, innan vi går in och diskuterar
Hubbards rasbeskrivningar, måste vi
komma ihåg att det i det arktiska och
subarktiska området finns en icke oansenlig mängd hundar som inte tillhör
någon ras, d.v.s. de är inte registrerade
i någon kennelklubb. Det är från dessa
hundar som man valt ut några enstaka
individer och baserat en beskrivning, eller standard, på. Den skall fungera som
en vägledning, som beskriver det ideala
utseende och temperament som skall försäkra rasens funktion.
Det verkar som om Hubbards raser representerar hundar som importerats till
England, eftersom han skriver, att de som
beskrivs i boken bara utgör huvudgrenen
av polarhundsgruppen, men att de smärre varianterna (underraser?) aldrig har
importerats till England och inte spelar
någon större roll i sammanhanget.
Man kan åtminstone enkelt konstatera
att det fanns, och fortfarande finns, en
viss eller t.o.m. avsevärd variation på de
olika polarhundstyperna beroende på var
de kom/kommer ifrån. Det fanns bara en
bild i boken i avsnittet om polarhundar,
och man skulle önska fler, men eftersom
jag bara har en dålig Xeroxkopia av boken, går bilden tyvärr inte att reproducera här. Jag har istället lagt in några bilder på nulevande hundar för visa något
av den variation som förekommer inom
eskimåhundtypen.
Husky proper (den äkta huskyn) verkar
vara den hund som vi idag räknar som
kanadensisk eskimåhund, eftersom den
faller inom ramen för dess storlekskategori och utseende. Att den inte skulle vara
så vanlig i nordvästra delarna av Kanada

kan bero på, vad jag har läst men dock ej
fått bekräftat av forskning, att pälsfärgen
ofta kan höra ihop med den region, som
man finner hunden i.
Malamuten beskrivs som lite längre i
ryggen och hans anmärkning att det, tillsammans med den mjukare pälsen, visar
tecken på främmande blod, är en iakttagelse som stämmer väl överrens med
vad vi vet om rasens tidiga historia och
som även idag har bekräftats av en färsk
DNA-studie. Malamuten är den polarhund i Nordamerika som har mest europeiskt blod i sig.
Toganee och MacKenzie River Dog har
mjukare päls, som ju kan tyda på inblandning av europeiska hundar. Konstigt att han ej nämner storlek, för när
man pratar om en mackenzie-riverhund
så bruka man mena mackenzie-river
husky. Denna är en mycket stor variant
av ”polarhund”, beroende på inblandning av sankt bernhardshund och hundar
av mastifftyp. Kanske är MacKenzie River Dog och mackenzie-river husky inte
samma hund.
Att Timber-Wolf Dog skulle utgöra en
blandning mellan varg och hund är ett
påstående utan värde, eftersom forskarna idag helt avfärdar idéen om att någon
polarhund skulle ha vargblod av betydelse i sig. Dess kroppsbyggnad och storlek
som avviker från huskyn kan istället tyda
på inblandning av stora europeiska raser.
Den beskrivs som alltför tung för långa
sträckor, men effektiv för korta, tunga
transporter, vilket också styrker hypotesen om inblandning av stora hundar.
Synd att den inte får en mer noggrann
beskrivning.
Det är intressant med färgen på Baffinland Huskyn. Den skulle därmed utPolarhunden 3/2013
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göra ytterligare ett exempel på regional
pälsfärg, precis som i fallet med Husky
proper. I vilket fall så är den endast en
variant av vad vi idag kallar eskimåhund. Extra intressant är att författaren
tror att det skett blandning med hundar
från Labrador, vilka skulle ha lite längre
rygg. Genom samma resonemang som i
alaskan malamute, kan det indikera inblandning av europeiska hundar. Just
labradoreskimåerna var ju den nordliga
kultur, som den vite mannen först kom i
ordentlig kontakt med och detta skedde
redan på 1600-talet.
Även den lite större storleken på Baffinland Huskyn indikerar mix av stora hundar. Lägg dock märke till att den beskrivs
som ”stor” med en mankhöjd på ca. 65
cm och vikt på 34-38 kg. För oss som
diskuterar polarhundars storlek, är dessa
siffror inte att betrakta som speciellt
höga, vilket för mig tyder på en mindre
inblandningsprocent med stora hundar
jämfört med de polarhundar som ligger
över 65 cm och 38 kg. Det finns ju både
malamuter och grönlandshundar som är
betydligt större än så. Då det gäller den
rasrena kanadensiske eskimåhunden kan
den bli 70 cm hög över manken och väga
40 kg (hane).
West Greenland Husky är den större av
de grönländska hundarna, och det är
kanske därför som Hubbard drar den
felaktiga slutsatsen om varginblandning.
Hans konstaterande att den är större än
den östgrönländska är korrekt, men det
beror inte på inblandning av varg, utan
mer sannolikt på det faktum att hundarna i östligaste Kanada har varit närmare den vite mannen (och hans hundar)
än vad den östgrönländske hunden har.
Delar av Östgrönland har i princip varit
helt isolerat från omvärlden fram till sent
1800-tal.
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East Greenland Husky beskrives som den
troligtvis äldste och minst uppblandade
typen idag och denna uppfattning stöds
bl.a. av färska DNA-tester. Han anser att
den som typ är ganska enhetlig, vilket
är korrekt. Storleksmässigt är den minst
av nulevande polarhundar i den västra
hemisfären. Jag kan nämna i detta sammanhang att den dock är något större
än dess förfader, den s.k. Thulekulturens
hund. Detta kan eventuellt förklaras med
inblandning av den större västgrönländska hunden och kanadensisk eskimåhund
(som båda troligtvis har mer europeiskt
blod i sig än östgrönlandshunden). Vikingarnas hundar kan också ha bidragit
med det europeiska DNA, som man har
funnit i eskimåhundarna från Kanada
och Grönland.

Fjälläventyret 2013

De sibiriska hundarna kommentrar jag
inte, eftersom jag har för lite kunskaper
om dem.

[Lennart Andersson, Bålsta] Kenth Hjelm är initiativtagare till Fjälläventyret. Hans grundläggande åsikt, som projektet bygger på, är att man får
ut ytterligare en dimension av sina hundar när man genomför längre turer
i skog och på fjäll, en åsikt som jag till fullo delar.

Slutfundering. – Det finns som bekant
för- och nackdelar med allt här i världen.
Fördelen med rashundar är att man vet
vad man får för avkomma, d.v.s. i princip
det som man vill, eftersom man samlar
de egenskaper som önskas. Nackdelen
är att genpoolen blir mindre och för just
polarhundarna kan det bli ödesdigert, eftersom de i sin naturliga miljö selekteras
efter överlevnadsegenskaper, inte efter
människans modenycker.
Vi ser en ganska avsevärd variation hos
de olika polarhundtyperna/raserna. Jag
funderar på om det är vettigt att göra den
uppdelning av raser som vi har idag, eller
om vi helt enkelt skall se alla polarhundar som en ras, eller typ, som en del forskare föreslår. I varje fall lär vi i framtiden
inte få så många raser som presenterades
av Hubbard för 65 år sedan.

Lunndörrspasset från norr, andra dagen

Samtidigt vet vi att många polarhundsägare saknar de kunskaper i friluftsliv som
krävs för att genomföra dessa turer på ett
säkert och för förare och hundar, positivt
sätt. Genom projekt Fjälläventyret har vi
velat hjälpa polarhundsägare att få dessa
kunskaper. Till detta kan läggas att denna typ av aktivitet passar väl in i 2012
års avelskonferens vars tema var ”Den
arbetande hunden”.
Fjälläventyret 2013 genomfördes 16 –22
mars med start och mål i Vallbo, Jämtland. Med erfarenheter från tidigare genomförda Fjälläventyr fanns de i år två
olika grupper. Grupp 1 vände sig till
dem som saknade eller enbart hade liten friluftserfarenhet/-kunnande. Denna
grupp skulle bo på Vallbo Fjällgård och
där få teoretiska genomgångar och ge-

nomföra praktiska övningar i den närmaste omgivningen. Tanken var också
att de skulle få prova på en övernattning i den närliggande Lunndörrstugan.
På grund av för få anmälningar ställdes
denna grupp in.
Grupp 2, där tidigare friluftserfarenheter krävdes, skulle genomföra en veckotur med övernattning i tält. Till grupp
2 fick vi det antal anmälningar som vi
maximalt kunde ta med. Tyvärr blev en
av de anmälda sjuk och vi blev därmed
6 personer fördelade på 5 spann. De som
var med var Andreas (samojed 2-spann
nord.), Erik (siberian husky 4-spann
släde), Jörgen (siberian husky 6-spann
släde), Kenneth och Therese (siberian
husky 4-spann nord.) och undertecknad
(grönlandshund 3-spann nord.). Tre av
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Vädret var under turen, liksom under
större delen av mars, fantastiskt bra,
d.v.s. klart och kallt och helt idealiskt
för fjällturer. Temperaturen varierade
från någon minusgrad mitt på dagen till
–27 grader den kallaste natten. Vindarna
var varierande med ganska hårda vindar
dagtid under några dagar, till stiltje andra dagar. Solen lös endast en dag med
sin frånvaro och någon nämndvärd nederbörd kom det inte.
Söderut genom Lunndörrspasset i ca 15 ms
motvind

klubbens fyra raser var således representerade och det hade naturligtvis varit
roligt om vi även hade haft ett alaskan
malamutespann med oss. Jag hade i förväg sagt att slädhundspann självklart
var välkomna, men att spann större än 4
hundar kanske skulle få stå och bromsa
väldigt mycket och att de därför skulle få
det tråkigt (detta byggt erfarenheter från
tidigare Fjälläventyr). De visade sig att
4-spann släde var i minsta laget nu när
vi inte enbart körde efter leder och att
6-spann fungerade riktigt bra på denna
tur, även om 6-spannet stundtals fick stå
och bromsa en hel del.
Andreas snacksar sina hundar
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Dag 1:
Start i Vallbo med målet norra änden av
Lunndörren. Dagen började med en ca.
2 km lång uppförsbacke söderut innan
landskapet planade ut. Därifrån är det
i princip plant fram till Grönvallen där
vi stannade för lunch. Vi fortsatte svagt
uppför längs en skoterled som tog av mot
sydväst för att senare vända mot syd. Eftersom det är en välfrekventerad led var
underlaget hårt och det gick lätt för hundarna. Allt eftersom vi kom högre möttes
vi av en sydlig vid som tilltog i styrka. Vi
lade därför vår första tältplats i skydd av
de sista granarna innan Lunddörren eftersom vinden då var frisk, möjligen hård
och vi kunde där njuta av kvällssolen väl
skyddade från sydvinden.
Dag 2:
Dagens etapp gick söderut genom Lunndörren till södra änden av Storådörren.
Vi möttes av strålande sol och endast
svag sydlig vind när vi kröp ut ur tälten.
Efter morgonbestyren åkte vi söderut
längs leden som går genom Lunndörren
(Lunndörrstugan – Tossåsen). Här brukar det ofta vara dåligt med snö, men i
år var hela passet snötäckt och snön var
dessutom hård, så det var mycket lättfört. Den sydliga vinden tilltog allt mer
när vi närmade oss pasströskeln och vi

uppskattade vindstyrkan till som mest
15–20 m/s (vi och vi, det var gruppens
erfarne seglare som stod för denna uppskattning så det stämde säkert). Eftersom
det endast var snödrev längs marken var
det inga problem med sikten, men motvinden kändes och blev i längden arbetssam. Speciellt Kenneth och Thereses hundar hade det slitigt eftersom de hade två
personers packning (Kenneth och Therese bar viss packning själva) att dra på och
två personer på tolklina. För att jämna
ut arbetsbelastningen mellan spannen
fick Therese ta mitt spann. På det viset
vann vi även fördelen att jag kunde åka
lite mer fram och tillbaka och hjälpa till,
samt söka vägar om och när så behövdes. Vi fortsatte på detta sätt under resten
av turen, vilket var mycket positivt inte
minst när vi skulle genom björkskogspartier i orösade områden.
Väl uppe på pasströskeln avtog vinden
snabbt. Under en kortare sträcka byttes
den fina snön ut mot is, men snön och
vi fick en härlig utförsåkning söderut.
Där leden vi följde svängde österut mot
Tossåsen, tog vi av åt sydväst. Här åt vi
även dagens lunch i det mest fantastiska
väder och med Lunndörrsfjällen i fonden.
Vi fortsatte sedan först över öppna myrar
och sedan genom en blandning av björkoch granskog fram till dagens tältplats
som låg precis söder om Revskårhammaren. Vi hittade här en fin ”gryta” att
lägga oss i och kvällssolen värmde skönt.
En intressant detalj här är att granskogen
går ända upp till kalfjället. Det normala är att det finns fjällbjörkskog mellan
barrskogen och kalfjället, men i denna
sydsluttning är tydligen klimatet så bra
så att barrträden klarar sig ända upp till
kalfjället.

På pasströskeln

Dag 3:
Dagens etapp gick norrut genom Storådörren. Enligt min uppfattning en av
Jämtlands mest storslagna passager. Det
är lite av den norrbottniska fjällvärlden
i miniatyr. Från tältplatsen var vi snabbt
uppe på kalfjället. Vädret var inte så där
klarblått som dagarna innan, men samtidigt inte på något sätt otrevligt. Molnen tätnade dock snabbt och den sydliga
vinden tilltog medan vi åkte upp mot
passet. Uppe i passet ligger en lång myr
och eftersom snön ofta blåser bort från
detta område, återstår ofta bara is att åka
på och det var precis vad som möte oss.
Söder om passet kommer Jörgen glidande
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Hård medvind (ca 20 m/s), snödrev som
medförde dålig sikt och is under ”fötterna”.
Detta medförde vissa problem, dels
därför att vi inte kunde se från det första till det sista spannet, dels därför att
det var svårt att hålla nere farten så att
man var herre över situationen. Det var
nu inte helt lätt och det förstår säkert
den som har försökt bromsa med skidor
(utan stålkant) på is samtidigt som något
trycker på kraftigt i ryggen. De som hade
slädar att hålla sig i hade det inte lät�tare, då isen var så hård så att det var
mycket svårt att bromsa. Ytterligare en
faktor som vi fick uppleva var den kyleffekt som stark vind har och vikten av att
ha förstärkningsplagg nära till hands.
Stora bilden:
Med denna sikt gäller det att hålla ihop.
Lilla bilden ovan:
Therese justerar klädseln och väntar in de övriga.
Lilla bilden nedan:
Erik njuter av eftermiddagssolen.

Efter passage av pasströskeln kom snön
tillbaka och det blev betydligt lättare att
kontrollera farten då bromsarna nu fick
bättre funktion. Sikten var dock fortfarande mycket begränsad ytterligare några
kilometrar. Väl nere på Lillån kom vi i lä
av några moränkullar och passade på att
äta lunch. Färden fortsatte sedan norrut
längs Tronnan och vi tältade några 100
meter från leden mellan Lunndörr- och
Vålåstugorna. Väl nere i björkskogen
avtog vinden, solen återvände och vi fick
en skön eftermiddag/kväll. Jag beklagade
att vi inte hade sett något uppe i passet,
men de övriga tyckte inte att det gjorde
något, för nu hade de fått prova på hård
vind och dålig sikt (”kursväder”), något
som de ville få känna på.
Under slutet dagen hade en av Kenneths
hundar visat en lättare hälta och hon var
dessutom något uttorkad vid framkomst
till tältplatsen. Denna hund fick därför
lite extra tillsyn och sov natten inne i husses tält.

Dag 4:
Tanken var att vi denna dag skulle gå
söderut genom Gråsjödörren, vända västerut mot Ljungans vindskydd och tälta
några kilometer väster om vindskyddet.
Nu visade det sig att Kenneths hund inte
var återställd och vi beslutade därför att
ändra i planen. Den halta hunden fick
åka i Jörgens släde och vi flyttade lägret
till norra änden av Gråsjödörren, en förflyttning på enbart ca 4 kilometer.
Efter att ha satt upp tälten och ätit tog vi
en kortare dagstur västerut mot Vålåsjön
genom ”passet” mellan Luspientjaerhvie
och Vålåsjöfjället. Väl upp i ”passet”
möttes vi av en fantastisk utsikt med
Helags i sydväst, Härjångsfjället i väster
och i nordväst kunde vi se Gåsens klassiska siluett. Eftermiddagen och kvällen
bjöd visserligen på sol, men vi låg nu i
på kalfjället, så det fanns inget som gav
oss något skydd mot vinden som nu hade
slagit över på nord. Det blev med andra
ord ganska kallt att vara utanför tälten,
så det sociala umgänget fick bli kort och
i stället blev det en ganska tidig nattning
denna afton. Den nordliga vinden tilltog
rejält under kvällen och det smällde en
del i tältduken. Plötsligt dog dock vinden
ut, det blev knäpptyst och vi fick sova
ostört. Natten blev för övrigt turens kal�laste med -27 grader.
Dag 5:
På morgonen möttes jag av beskedet att
Therese förmodligen hade en förfrysningsskada på en tå. Vi hjälptes åt att
kontrollera den skadade tån, men eftersom hon hade full känsel i tån och den
kändes varm var vi osäkra på om det
verkligen var en kylskada eller ett ovanligt blått skavsår (vilket Therese hävdade). Helt klart var dock att vi inte kunde
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de till den gamla tältplatsen vid Tronnan.
Therese åkte nu skidor utan att känna av
några problem och Kenneths hund hade
hämtat sig och fungerade åter bra i spannet.

Morgonen dag 5

planen var nödvändig. Sagt och gjort.
Vi började dagen med en dagstur upp i
Gråsjödörren. Therese fick åka i Jörgens
släde med extra påklädd fot. Jag hade tidigare aldrig åkt denna dalgång, så det
var intressant att få se den. Dalgången
såg inte ut som jag hade tänkt mig efter
att ha studerat kartan, därmed inte sagt
att jag blev besviken, snarare tvärt om.
Dalgången kändes mycket ödslig på ett
tilltalande vis.
Vi åkte upp till ca 1 kilometer från sjön
och vände därefter åter ner till våra tält.
Här åt vi lunch, rev våra tält och återvänEtt sista fika på Finnångeltjärnarna. Lundörrspasset
i Bakgrunden

Dag 6:
Turens sista dag och därmed (per definition) den tråkigaste. Vi bjöds dock på
ett fantastiskt väder, med svaga vindar,
några få minusgrader och inte ett moln
på himmeln. När det dessutom låg hård
fin snö på ställen där man brukar få söka
sig fram för att hitta snö, Tvärån och
Lunndörrsån hade fina snöbryggor och
backen upp från Lunndörrsån var hård
och fin, så var det bara att njuta. De fina
förutsättningarna gjorde att det var bra
fart på spannen och snart var vi uppe på
Finnångeltjärnarna där vi åt turens sista
lunch. Sedan återstod endast ca 10 kilometer utför innan vi åter stod i Vallbo.
Dagens avslutades med bastu och en trerätters middag och sedan var det skönt
att krypa ner i en vanlig säng. Min uppfattning av turen är att den var lyckad
och att jag hade ett trevligt gäng med mig
ut. Vi kunde inte genomföra turen helt
enligt den plan som fanns, men så är det
ju ibland. Det händer saker som man inte
rår över och då är det bara att ändra planen. Vi hade en enklare utvärdering och
då framkom en del saker som jag borde
ha varit tydligare med och som jag får ta
med mig till en eventuell fortsättning av
detta projekt.
Avslutningsvis vill vi alla tacka för det
bidrag vi fick till projektet. Pengarna
gjorde vår resa något billigare, men det vi
uppskattade mest var gesten och tanken
bakom.
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Felaktigheter i den svenska rasstandarden för
alaskan malamute
av Louis Liljedahl
I vår svenska rasstandard för alaskan malamute finns dels en allvarlig
felöversättning av den amerikanska, som ju är originalstandarden och
som legat till grund för den svenska översättningen, och dels är historikdelen helt missvisande.
I den amerikanska standarden står det
”He is not intended as a racing sled dog
designed to compete in speed trials…”
(min fetstil). Det engelska ordet race betyder i detta sammanhang tävling, vilket
är förtydligat med ”speed trials” d.v.s.
tävling på tid. I den svenska rasstandarden har ”race” felaktigt blivit översatt
med ”snabba löp”, vilket ju innebär att
långsamma löp därmed skulle kunna
inkluderas i rasstandarden. Men tävling
på tid innebär allt från sprint- till långdistanstävling, så därmed utesluts alla
typer av tidstävlan. Den korrekta översättning blir istället ”Han är inte ämnad
som tävlingshund designad för att tävla
på tid. Malamuten är byggd för styrka
och uthållighet, och varje egenskap hos
en individ, temperamentet inräknat, som
motverkar detta syfte, skall anses som
det allvarligaste av fel”.
Det finns ett omvänt förhållande mellan
hastighet och styrka hos ett djur. Önskar
man snabbhet får man räkna med mindre styrka och vice versa. Då det gäller
malamuten så framgår det tydligt och
upprepade gånger i standarden att ”In
judging Malamutes, their function as
a sledge dog for heavy freighting in the
Arctic must be given consideration above
all else.” Översatt blir det ”När malamuter bedöms, måste deras funktion som
slädhund att dra tung last i Arktis prio-

riteras framför allt annat.” Om man som
vi i Sverige har ett meriteringskrav som
bygger på hastighetstävling, där provet
t.o.m. sätts i relation till vinnande tider,
går man ju helt emot vad standarden dikterar. Här måste man i rasklubben således tänka om radikalt.
Jag menar nu inte att det i praktiken
skulle innebära att tävlingsverksamheten (hastighetstävlingar) inte skall få
förkomma i malamutelubbens regi för
malamuter. Tvärtom kan man mycket
väl fortsätta med detta, men, och det är
ett mycket viktigt och avgörande men,
tävling borde inte vara det enda sätt på
vilket hunden kan meriteras då det gäller den praktiska delen. Det kan vara ett
sätt, men eftersom hunden inte är skapad
för tävling, vilket inte anses vara rasens
ursprungsanvändning, bör andra, icketävlingsbaserade meriteringssätt, naturligtvis väga tyngre. Malamuten var en
allroundhund som inte enbart nyttjades
som draghund, utan användes även vid
klövjning och jakt samt som vakthund.
För övrigt är ingen av våra polarhundsraser skapta för tävling!
”The Malamute is not intended as a racing sled dog. He is a sledge dog for heavy
freighting. Anyone disagree? It’s in our
standard” (Zoller, 2006).
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Då det gäller den historiska bakgrunden
är det som står i den svenska standarden
grovt missvisande: ”I USA startade en aktion för att finna den gamla hundstammen och man fann tillräckligt många
hundar för att bevara rasen.” Istället var
det så, att de första hundarna som blev
basen i rasen och som standarden skrevs
efter, kom framför allt från Labrador i
Kanada. En en hund kom från Yukonterritoriet, också Kanada. Det finns emellertid inga tillförlitliga belägg för att ens
någon av de första hundarna kom från
Alaska! Ännu mindre belagt är att de
hundar som man använde var av ”den
gamla hundstammen” eller om den över
huvud taget ens fanns kvar då. Denna
fråga är ännu inte avgjord.
Sen är det förvisso korrekt som det står
i den svenska standarden, att det framför allt under guldsruschens glada dagar,
med början på 1890-talet, blandades in
europeiska hundar. Men det var stora
hundar, inte små, som det felaktigt anges
i den svenska rasstandarden. Guldgrävarna, postkurierna och den kanadensiska
kungliga ridande polisen behövde stora,
starka hundar, och förträdesvis blandade
man in sankt bernhardshund och newfoundlandshund i eskimåhundarna för
att tillgodose detta behov. De mindre
europeiska hundarna som blandades in,
kom först lite senare i syfte att få fram
snabba tävlingshundar, en typ som man
idag benämner alaskan husky.
Summan av kardemumman är den, att
rasen alaskan malamute är en artificiellt
konstruerad ras, i likhet med alla andra
hundraser, så det är inte alls något konstigt med det. Men problemet är att malamuterasklubbar, författare till böcker
om malamuter och de flesta (?) malamutkennlar vidhåller en falsk, mytisk bild av
verkligheten. Det man egentligen och helt
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Sommaren är vilotid
- men inte för slädhundsägare!
[Anna Kuru] Anette Johansson, arbetar som distriktsveterinär i Kiruna
kommun. Hon är slädhundsförare med många års aktivt tävlande. Jag
kontaktade henne för att få svar på några vanliga funderingar hos slädhundsägare.
Alaskan malamutespann. [Foto: Louis Liljedahl]

enkelt gjorde när man skapade rasen, var
att välja ut en variant av eskimåhund
(från Kanada) baserad på rent kosmetiska kriterier, framför allt pälsfärg och
storlek. Man renodlade den varggråa varianten med symmetrisk teckning. Denna
typ finns fortfarande kvar inom populationerna av eskimåhund i Kanada och
Grönland. Jag har även sett bilder på polarhundar från Sibirien som ser likadana
ut. Jag är helt övertygad om att en sådan
variant lätt skulle kunna få CERT i utställningsringen som en alaskan malamute idag, eftersom den uppfyller kraven för
standarden för alaskan malamute.
Använd litteratur
Svenska standarden för alaskan
malamute.
The Alaskan Malamute Club of America: Breed standard, http://alaskanmalamute.org/malamutes/breed-standard.
Zoller, R., 2006. The Critical Years,
nyutgåva 2006,
(http://www.bear-pak.com/TheCritical
Years.pdf).

- Vad rekommenderar du som myggmedel/fästingmedel till hund?
Centaura är ett nytt medel i sprayform
som innehåller permetrin och som fungerar mot både mygg och fästingar. Den kan
användas till både hundar, hästar och
människor. Vi har använt den förra sommaren och tycker att den fungerar riktigt
bra. Uffe brukar spraya på morgonen
och de håller hela dagen.
- Några tips angående solskydd i hundgårdar? Vad fungerar bra?
Parasoller som man fäster upptill på
stängslet ger bra skugga. Det finns både
stora och små och brukar finnas till bra
pris på både Jysk och ÖB.
Man kan också sätta upp skivor som
ger skugga. Bord i hundgårdarna kan
hundarna ligga på och ligga bakom när
de vill ha skugga.
- Vad anser du är ett bra underlag i hundgårdar (golv, grus, flis, osv)?
Det är en smaksak. Jag föredrar grus. Vi
har minst en halvmeter med en grov dimension i botten och fint uppepå. Naturgrus är det bästa men här i Kiruna går
det inte att få tag i. Grus ger ett bra dränage och torra fina hundgårdar. Men det
måste krattas för att vara fint. Det grus vi
kan köpa här dammar mycket.
Många tycker om trägolv och vi har
några hundgårdar med trägolv. Fördelarna med trägolv är att hundarna inte kan
äta sten och håller sig renare.

- Desinfektion av gårdarna, hur gör man
och med vad?
Vi bränner hundgårdarna med gasol men
det täcker inte allt. Det är mest för att få
bort halm och skräp så att det inte blandar sig med gruset.
Klorlösning använder vi för desinfektion. Vi sprider ut den med en vattenkanna. Virkon är ett alternativ.
- Hur ser sommarträningen ut på er kennel?
Vi har ingen sommarträning förrän i slutet av augusti när vi startar höstträningen
med fyrhjuling. Under sommaren rastas
hundarna lösa på gården varje dag. Vi
släpper inte ut alla samtidigt utan tar
dem i omgångar. Andra rastar alla tillsammans.
- Något annat man bör tänka på i samband med sommaren?
Sommaren är vilotid och då ska man passa på att göra allt det man inte hinner eller
vill göra under säsong. Vaccinationer bör
absolut göras under sommaren. Jag rekommenderar också att man vaccinerar
mot kennelhosta med Nobivac KC som
ges i näsan och som ger ett mycket bättre skydd än konventionellt vaccin. Efter
vaccination med KC behöver hundarna
ta det lugnt.
Slädhundsvalpar föds oftast på sommaren och valparnas avmaskning är viktig.
Alla valpar föds med spolmask och man
Polarhunden 3/2013

47

påbörjar avmaskningen när valparna är
ca 10 dagar gamla.
Har man en stor kennel och föder upp
valpar varje år ska man också ha ett avmaskningsprogram för hela kenneln.
När det gäller utfodring behöver hundarna mindre energi än under vintern
om de inte ska bli som julgrisar. Samtidigt kräver en högenergiutfodring flera
månaders tillvänjning så även sommartid
behöver hundarna ungefär samma utfodring som vintertid men i mindre mängd.

Många skippar köttfodret sommartid
och ger bara torrfoder men samma torrfoder som de ger på vintern.

Stig Juhlander

Sommaren är tid för återhämtning och
underhåll. Gå igenom hundgårdarna och
laga, laga, laga.

Måndagen den 13 Maj nådde oss beskedet att Stig Juhlander hade
avlidit efter en lång tids sjukdom. En hundmänniska av stora mått
har därmed gått till den sista vilan.

Sommaren är också tillfälle att göra lite
annat med hundarna. Lydnadsövningar,
bad, lekar, ledarhundsträning och mycket annat.

Jag lärde känna Stig redan hösten 1967 då jag köpte min första grönlandshund
av honom, en tikvalp från hans första kull. Det har under åren som gått blivit
flera hundar från hans kennel Stalos. Stig var också den som fick mig inresserad av draghundssporten. Fäboddraget var ju en tävling som han var med och
startade i Borlänge Brukshundsklubbs regi och var en stor ivrare för. Sista April
1969 var det så dags att få följa med Stig och hans son Anders samt Erik Sellberg på min första fjälltur i Härjedals-Jämtlandsfjällen. Det blev sedan många
fjällturer tillsammans. Då vi på våra turer passerade Orsa finnmark och såg en
gammal luftbevakningsbarack alldeles intill vägen på ett mycket snösäkert ställe
som hette Koppången blev vi intresserade och började spåna på om det skulle
kunna vara möjligt att få disponera denna och tog då kontakt med ägaren. Det
visade sig att det skulle gå bra. Stig, jag, Erik Sellberg och Åke Stormats började
nu renoveringen av baracken till beboeligt skick. Många år hade vi redan åkbara
spår under Allhelgonahelgen på hösten och vidare ända in i maj månad.

Vill DU ha Resultatbilagan?
Pdf-fil finns att hämta på sphk.se.
Vill du ha det i pappersformat? Skicka ett mail till polarhunden@gmail.com
med ditt namn och adress
// Redaktionen

Stig och Åke Stormats kallade sedan till en Grönlandshundträff vid Eksjökojan
i Leksands Kommun där vi bildade Grönlandshundsklubben. Efter några år var
det så dags att kontakta Kennelklubben och höra om vi kunde bilda en klubb
tillsammans med samojedägarna och alaskan malamute samt sibirian husky som
nu hade börjat dyka upp i Sverige. Det blev starten av SPHK som Stig var ordförande i några år.
Stig och jag var också till Norge på både tävlingar och utställningar ett flertal
gånger då jag hade byggt en hundbur på min släpvagn så vi kunde åka tillsammans. Vi hade också ett bra samarbete när jag utvecklade min Polarissläde för
nordisk körning. Stig hade bra kontakt med fotografen Kjell-Åke Klockars och
dom arrangerade en fotosafari i Helagsområdet där både jag och Åke Stormats
deltog och körde utrustning åt. Stig var också färdledare åt STF många gånger
uppe i Grövelsjön och Abisko på 70-talet, medan jag körde utrustning på STF’s
Iglotur i Sarek. Stig var också ledare för ”Till Fjälls med hund” både sommar
och vinter. Stig och Raymond Carlson körde Nordic Marathon uppe i Lapplandsfjällen med bra resultat. Stig och jag körde ett Åredrag tillsammans. Stig
var nog den första som ensam körde hela den Svenska fjällkedjan från AbiskoGrövelsjön med Grönlandshund. Tack för allt Stig.
Gösta Karlberg
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Fulufjället, utsikt norrut från Särnmanskojan

Chiliways Never Compete With Me, "Atti" och jag

Vårvinter – den bästa tiden på året!
[Susanne Enochsson, Särna] Varje vårvinter åker vi till Hävlingen över
en helg. Jag åker skidor och har det så bekvämt att mitt sällskap åker
skoter och tar all packning. Då behöver jag bara ha en liten midjeväska
med mig.
I år startade vi på torsdagseftermiddagen från Grövelsjöns fjällstation i regn, 5
grader varmt och blåst. Lyckligtvis med
vinden i ryggen. Det är drygt 11 km fram
till Hävlingstugorna, först 2 km uppför
och sedan mer eller mindre nedförsbacke. Trots det eländiga vädret var det
bra skidföre och vi hade en fin tur över
fjället. Nere vid sjön fick vi sen lyckligtvis
lift med skoteråkarna, det var ca. 2 dm
vatten på isen och det kändes inte direkt
lockade att skida den dryga kilometern
till vår stuga.
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Fredagen bjöd inte heller på vackert väder, blåst och emellanåt snö. Var inte
trevligt att hålla till på isen med hundarna och runt om sjön var snön bitvis både
djup och lös. Vi myste i stugan istället…
Men – på lördag morgon var det 7 grader kallt och kanonskare. Gick att ta sig
fram både till fots och med skidor helt
obehindrat. Tog mig längs östra sidan av
sjön norröver, dels en kicksparktur med
vår laika Seryi och sen en skidtur med
Atti.

Atti

Söndagen bjöd också på minusgrader.
Tog en 2 timmar lång promenad med
hundgänget, och när det sen var dags att
åka hem bestämde jag mig för att testa
att köra med kicksparken. Lite jobbigt
med både uppförsbackar och kraftig
motvind, men SÅ skönt att ha ett fordon
med broms de 2 kilometrarna ner till
Grövelsjön. Jag uppskattar inte att åka
skidor nerför långa backar med hundar
som drar.
Det här är alltid en av årets bästa helger.
Avstressande och rofyllt. Detta var första gången jag tog med kicksparken – har
köpt till en broms till den i år, och då
fungerar den utmärkt att köra med två
hundar. Rekommenderas.

Onsdag 1 maj körde jag en tur med kicksparken på Fulufjället. Det var egentligen
första gången jag körde fritt utan att följa
en led, och det gick mycket över förväntan. Jag trodde inte jag hade hundar som
var så duktiga att gå i rätt riktning utan
något att hålla sig till. Det här var en så
bra tur att jag bestämde mig för att den
fick bli vinterns sista – det skulle nog gå
att köra någon vecka till men det här är
vad jag vill ha som mitt sista minne av
den här vintern!

Polarhunden 3/2013
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Fjälltur genom Sarek Nationalpark, Padjelantaleden
April 2013
[Åsa Bergman] En sträcka på ca. 16 mil sommarled, förmodligen några
mil längre då man oftast åker omvägar vintertid för att undvika de brantaste bergspartierna på skidor.
Var nyfiken på en ny rutt då jag har åkt
och gått Kungsleden kors och tvärs här
uppe i norr många herrans gånger. Fick
tips på Padjelantaleden, att det kunde
vara en bra led att börja med då de flesta
av mina hundar är väldigt unga, och man
bara ta sig igenom på vintern med draghundar p.g.a. nationalpark, annars krävs
speciella tillstånd. Sagt och gjort, veckan
lades till i agendan redan under hösten.
Men sen kom “dagen” och allt var packat och klart.
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Tog oss till Kvikkjokk på måndagen
och vi kom iväg kring lunch. Det var
halvsoligt och skönt väder, hundarna
var extremt taggade. Vi startade med
att jag stod på släden och Conny körde
skidor med en hund, men trots den extremt tunga släden så höll vi bra fart, så
vi fick koppla ihop ett 6-spann och sen
tolka med skidor efter, såvida det inte var
kraftigt upp eller ner, då var det bra att
ha en förare på släden!

Det var en mycket fin vecka ute i nationalparken, där vi såg allt från tjäder,
kungsörn och färska lospår. Det var inte
mycket folk på leden heller. Fram till
Staloluokta (en sträcka på ca. 8mil) så
hade vi mestadels bra spår, sen fick vi
tunga spår i två dagar, men helt sagolikt
att äntligen få vara där ute till fjälls igen,
att ha orörd natur utanför stugknuten.
Att kunna borsta tänderna i underställ
o till skrattande ripor, eller ta en kopp
kaffe till en sprakande solnedgång, det är
livskvalité! Vi hade dessutom otrolig tur
med vädret.
Att få se sina fyrbenta kamrater jobba
från morgon till kväll med stor iver och
glädje, det är en härligt glädjande känsla!
Jag är mer än nöjd med mina flickors insats trots deras ringa ålder, ser fram emot
en spännade framtid, antingen på rejäla
äventyr i fjällvärlden eller kanske på tävling, vi får se vart det bär.
Delar med mig av några bilder och hoppas någon annan kan tipsa om andra fina
turer man kan köra tillsammans med sina
hundar, antingen på skidor eller släde!
Polarhunden 2/2013
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Grönlandsresan 2013
- del 1

[Gösta Karlberg] Hösten 2012 besökte jag Kent och Monica Hjälm i
Hamra. Dom berättade då att en resa till Grönland tillsammans med familjen Hagan Lysholm från Norge i slutet av Mars 2013 var planerad.
När jag kom hem och berättade det för min fru Yvonne blev reaktionen
skall du inte följa med då?
Nja det vet jag inte, jo det tycker jag sa
hon. När så Kent av en händelse kom
förbi oss nästa dag (han hade köpt en ny
kamera och skulle på en kurs i Falun) var
hans första fråga om jag också ville följa
med till Grönland, svarade Yvonne före
mig ja det skall han. Och på den vägen
blev det. Kent fixade biljetter åt mig också på samma flyg som deras.
Avresa 22 Mars hemkomst 4 April trodde
vi. Alltså skulle vi fira Påsk på Grönland.
På Kastrup mötte vi så upp Viktor,Trine
och Ejrin som kom från Gardemoen
medan Rita kom från Bergen där hon varit på kurs. Vi fick så stiga ombord på Air
Greenlands AIRBUS 330-200 som skulle
föra oss till Kangerlussuaq som jag tror
är den enda flygplatsen på Grönland som
kan användas för den flygplansstorleken.
Där fick vi nu vänta på nästa flyg några
timmar vi gick och tittade oss omkring
lite i det vackra vädret (någon enstaka
kallgrad och solsken, någon termometer såg vi ej till under hela vår vistelse på
Grönland) då dök det upp en kanadensisk tjej som ville intervjua oss om våran
vistelse. Hon jobbade för någon slags turistorganisation. Jag skickade henne till
Victor som är bättre på engelska än mig.
Så var det då dags att kliva på nästa plan
en liten DASH 8-200 som skulle ta oss
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vidare ca. 50 min till Ilulissat som är ett
samhälle med ca. 4500 personer och ca.
2500 hundar strax norr om den stora isfjorden på 69 gr nord.( Ovanför polcirkeln på 66 gr 33`00 N får det på Grönland endast finnas grönlandshundar. ) På
flygplatsen som låg ca. 3,5 km utanför
centrum (den längsta vägsträckan i området) blev vi hämtade av Ono Fleisher
som vi hyrde lägenhet av (han var släkt
i nedstigande led med Knud Rasmussens
mor) inne i byn, med gångavstånd till allt
vi behövde. Där fanns flera stora affärer
och små servicebutiker.
Dagen efter vi kommit till Ilullissat visade
det sig att det skulle bli Grönlandsmästerskapet i hundkörning. (bingo) Vi gick
så ner till startplatsen där förberedelserna
var i full gång men det rådde en ganska
hård vind varför dom hade problem med
start och mål flaggstängerna. På grund
av den ringa snötillgången (som vi redan
hade konstaterat från flyget strax innan
vi hade landat, och undrat hur det skulle
bli med våran planerade 3 dagars hundslädetur) kunde dom ej ha gemensam
start som dom brukar utan startade 1-2
spann samtidigt, men det betydde ju att
det ändå var upp till 30 hundar som gav
sig iväg samtidigt, till den stora publikens
stora jubel.

Det var en fantastisk upplevelse att se
när en del av hundförarna kom gående
på det ishala underlaget med upptill 15
hundar hållande i en hand (som en välvallad fårflock runt sin ägare) för att så
småningom fästa linorna vid släden före
start. (Vad håller vi på med, när det ibland krävs 3 man för att hålla ett 2-spann
på plats före start på en tävling?) Tyvärr
uppfattade vi att målgången skulle ske
uppe på fjället ca. 4 mil bort då det var så
ringa snötillgång. Därför drog vi oss tillbaka till lägenheten när dom ca. 20 talet
startande hade gett sig iväg, och nästan
all publik gjorde lika dant. Vi hade hört
att dom snabbaste spannen brukade köra
sträckan på ca. 1 tim 40 min vilket lät
helt ofattbart av teränngen att döma. Så
när vi efter några timmar åter gick ner
och skulle titta när dom kom tillbaka
lugnt och stilla fanns där bara någon
ensam hund som hade råkat komma lös
och frossade i överblivna korvbröd som
dom bara hade tömt ut på platsen. Det
visade sig att målgången hade varit på
samma ställe som starten, och hur detta
hade gått till är för oss ännu en gåta då
vi några dagar senare åkte på samma
spår och såg hur terrängen var beskaffad. När vi senare på kvällen såg en liten
snutt på TV från prisutdelningen och segraren bars runt på starka armar sittande
på en liten hundsläde av traditionell typ
höjande den stora prisbucklan till publikens stora jubel. (kan jämföras med våra
hockey hjältar från VM) Var det verkligen synd att vi inte var på plats när vi
ändå var så nära.
På måndag morgon var det så dags för
oss 7 resenärer med vårt eget utstyr, att
bli hämtade med bil av italienaren Silver
(som vi hade bokat våran slädtursresa
av) och körda ner till starten för våran

3 dagars slädhundstur. Där stod nu 7
hundspann med förare och utrustningen
lastades på, vi hade då dessförinnan fått
instruktioner hur vi skulle sitta på släden och hålla fast oss i surrningen. Det
visade sig senare vara behövligt. Jag blev
tilldelad en förare med namnet Nukannguaq Samuelsen (Nuka). Han hade sina
hundar uppbundna en liten bit ifrån där
vi stannat med bilen. (kommunen håller
med uppställningsplatser och kör sommartid ut 1000 liters tankar med vatten
åt hundägarna) Hans fru var där och
hjälpte till innan vi startade.
Med 11 hundar framför bar det sedan
iväg över snöfläckar och grästuvor innan vi kom på spåret som varit kört av
hundspann scooter och pistmaskin hela
vintern. Men som sagt hade det varit en
kraftig mildperiod några veckor innan vi
kom dit så att innan stigningen upp mot
fjället var det bara en smal sträng med
snö och stundtals barmark. Slädarna
som var av den traditionella grönländska
typen visade sig fungera mycket bra för
deras ändamål. Mekanisk broms saknades helt men dom flesta av hundförarna
kommenderade hundarna bakom släden
nerför dom värsta branterna. Min hundförare hade däremot alltid hundarna före
och bromsade med hjälp av en grov wire
eller några lastsling som han slängde under medarna, samt en scootermattbit som
var fäst i släden bak. Efter någon timmes
körning var det så dags för en liten paus
och fika uppe på en sjö. Medan vi stod
där kom det flera spann från båda hållen
en del var ute på kortare eller längre turer
med folk som hade hyrt sälskinnskläder
och såg ut som riktiga Inuiter!!! Vi kom
så småningom efter en vådlig nerfart där
man kände sig som en rodelåkare,( en del
gick nerför tur man hade fått tydliga inPolarhunden 3/2013
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struktioner) fram till hytten där vi skulle
bo. Där plockade vi nu in våran utrustning, satt ute på slädarna och fikade i solskenet inte ett moln på himlen.
På eftermiddagen var det så dags för en
kortare tur ut på isen och hälsa på några
fiskare som låg där ute i primitiva tält
och fiskade Hellefisk med ca. 800 m långrev under isen. Det var intressant att se.
Därefter var det så dags att åka tillbaka
till stugan där vi skulle bo, men på vägen dit stannade dom till och hackade lös
några fastfrusna isblock från inlandsisen
som vi skulle ha till vatten och matlagning. Framme vid stugan var det så dags
för matlagning, ett stort enkelt Primuskök var spisen. På det en stor kastrull
med hackad is som blev vatten och sedan
i med lax, salt och sedan gröt ris. Efter
en stund fick vi fiska upp lax och ris efter
bästa förmåga och äta tillsammans med
bröd och smör och pålägg. (Gott tyckte
jag som inte gillar kryddad mat) Därefter
kaffe eller Te.
Uppvärmningen i stugan var en fotogenkamin, säng var en slaf efter ena gaveln
på ca. 1 m höjd, uppe där låg vi medan
6 av hundförarna låg på golvet under.
På natten blev det så varmt att jag måtte
gå upp och sänka lågan på kaminen och
öppna 2 ventilationsfönster. Utanför stugan låg det ca. 75 grönlandshundar helt
tysta förutom en kort serenad på morgonen då dom svarade en serenad från en
stor hundgrupp från en stuga ca. 300 m
bort. På morgonen var det så dags att äta
frukost och göra i ordning lunchpaket inför dagens tur till kanten av Inlandsisen.
Så drog då 7 spann iväg med oss förväntansfulla resenärer, lite låga moln och någon snöflinga alldeles vid start. Men efter
en stunds körning och en kort paus på
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isen, såg vi att solen skulle nog komma
fram. Vi fortsatte nu vidare framåt och
efter någon timme var vi så framme vid
en liten bergknalle och inlandsisen ca.
500 m bort. Där stannade vi och hundar
bands fast, genom att med hjälp av ett isbillsliknande verktyg höggs 2 gropar med
ca. 1 dm mellanrum, och på ca. 1dm djup
högg dom snett ett hål mellan groparna
och det blev en brygga mellan som dom
fäste linorna i.(smart)
Bergsknallen som vi stannat vid och senare klättrade upp på var för ca. 7 år sedan täckt av inlandsisen berättade dom.
Uppe på berget hade vi nu fin utsikt och
solen hade kommit fram helt och lyste
på oss och inlandsisen längre bort. Tre
av hundförarna gjorde sig nu redo för
att försöka smyga iväg och skjuta några
sälar som vi nu hade fått syn på ganska
långt bort. Vi kunde nu från våran fina
utsikt följa dom vitklädda männen smyga
på dom svarta prickarna på isen någon
km bort. Den ensamme mannen närmade
sig nu sitt byte och lade sig ner och tog
stöd. Där vi nu stod såg vi efter en stund
sälen försvinna ner i sitt hål i isen, och
sedan kunde vi höra knallen från geväret,
det blev alltså bom. (det visade sig att kikarsiktet blivit rubbat under den vådliga
nerförskörningen mot stugan dagen före)
Dom andra två jägarna som gick åt andra hållet tillsammans, kunde vi nu följa med stor spänning, för där låg nu ca
4-6 sälar vad vi såg. Efter en lång stund
hörde vi nu några knallar eka mot dom
branta bergssidorna, och Viktor kunde
nu med sin nya videokamera zooma in
och rapportera till dom andra hundförarna som var kvar hos oss, att det låg
två sälar kvar på isen. Dom blev mycket
glada och skrattade och pratade sig emel-

lan på sitt tungomål. Efter en stund drog
så en av hundförarna iväg med sitt spann
mot dom två prickarna på isen.
Vi hade det fantastiskt fint där uppe på
bergsknallen och gick ej ner förrän hundföraren närmade sig åter med två sälar
släpandes efter släden. Efter en stund
kom så även dom två jägarna tillbaka.
Då vidtog så slakten av sälarna under
mycket skratt och prat som vi inte förstod så mycket av (med andra ord ingenting). Sälarna styckades upp och lades
ner i medhavda kraftiga transparenta
plastsäckar. Under styckningen såg jag
min förare karva ur ett öga? och äta
med god aptit. Säckarna lastades därefter på slädarna och surrades fast, endast
blodrester fanns nu kvar på isen. Dom
närmaste hundarna hade nu under slakten suttit förväntansfulla men helt tysta
och åsett det hela.(fantastiska hundar).
Det var fantastiskt intressant att fått varit med på denna säljakt. Den ensamme
jägaren hade ej kommit tillbaka när vi
skulle åka iväg, varför Monica fick åka
med en annan.
Så var det dags att sätta för hundarna
och åka mot den lilla stugan. Vi mötte nu
flera stora hundspann med bara någon
meters avstånd, men inga problem med
hundarna. Väl framme vid stugan var det
så dags för matlagning för våra förare.
I dag blev det fårkotletter och grötris
kokta i samma kastrull. Det kokades
även lite sälkött som åts med god aptit
av våra förare. Även jag provsmakade
och tyckte det smakade som en blandning av fisk och kött. Efter ännu en varm
natt i stugan, med fullmåne ute blev det
morgon och ca. kl 5,30 var det så dags
för hundarnas morgonserenad som jag
var ute och filmade. Jag såg då att det

skulle bli en fantastisk soluppgång varför
jag stannade uppe och inväntade denna.
Efter frukost och lunchpakets tillvekning
var det så dags att börja packa utrustning
och bära ut på slädarna. Klockan 10,45
började vi återfärden mot Ilulissat. Men
vi stannade på två utsiktspunkter där vi
kunde se ner mot den öppna isfjorden,
med sina mäktiga isberg på väg ut mot
det öppna havet. Vid dessa tillfällen var
hundarna bara kommenderade stilla och
slädarna ej fastsatta.
Efter en vådlig nerfärd på en smal snösträng bland stenar, klippor och branta
stup på sidan av spåret var vi så nere på
den snöfria myren där det nu dammade
under hundtassar och slädmedar. Så var
det då dags att tacka och ta farväl av
våra fantastiska hundförare och vänner.
Vissa av dom skulle redan nästa dag ut
med nya turister. Innan jag skildes från
min förare Nuka talade jag om att jag
hade en present som jag ville ge honom.
Efter dusch och klädbyte gick jag så ner
till platsen där han hade sina hundar
uppställda och en förvarings låda. Det
var två st. Nomeselar som jag vunnit vi
något tillfälle som skulle bli hans present,
och som jag tänkte lägga i lådan. Men
på vägen dit träffade jag Nuka och han
blev jätteglad över selarna och sa kom
kom och tog upp sin mobil och ringde.
När vi så kom fram till vägen stod där
en taxi och väntade på oss, vi hoppade
in och åkte hem till Nuka. Han hade en
ganska ung fru, och två små flickor som
blev jätteglada över selarna som dom tog
på sig och kröp på golvet och lekte hund.
Tyvärr kom jag mig inte för att filma eller
ta kort på dessa glada barn. Det ångrar
jag stort då det var en syn jag minns med
glädje.
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Presentation av Helen Söderström,
sekreterare i Grönlandhundklubben

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

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

Qimanaq bim i trondhejm 2012

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

Hej alla
I skrivande stund är det sommarvarmt även i Hamra, men tankarna går ändå till höstens och vinterns
aktiviteter.
Höstträffen kommer att äga rum i Hamra, se särskild annons. Hoppas att det är många som kommer, vi kommer att påbörja diskussioner om revidering av regelverket för meritering.

Ledamot

Var vi skall ha våran vinterträff är fortfarande inte
klart. När vi vet plats och tid för vinterträffen, så
läggs det ut på grönlandshundens hemsida.

Suppleant

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på lämplig plats,
som vi kan arrangera vinterträffen i januari 21014.

Eva Johansson, 070-27 25 553
Bässmansväg 8, 981 91 Jockasjärvi
Evajohansson74@hotmail.com
Lena Tano, 070-337 04 38
froken_turbo@hotmail.com

Suppleant

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

Ha en skön sommar
Monica Hjelm

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

Representant SPHK valberedning
Kenth HJelm

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning

Kenth Hjelm
Helene Ouchterlony (sammankallande)
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Vill DU ha Resultatbilagan?
Pdf-fil finns att hämta på sphk.se.
Vill du ha det i pappersformat? Skicka ett mail
till polarhunden@gmail.com med ditt namn
och adress
// Redaktionen

Jag heter Helen Söderström och kommer från Boden, Norrbotten. Min familj
består av min man Joakim, vår son Nils, 6 år, och i dagsläget har vi två grönlandshundar Staika och Vaimok. Det är främst jag som har polarhundsintresset men
det går utmärkt att kombinera det med familjens övriga intressen för uteaktiviteter. Mina första erfarenheter av grönlandshund fick jag när jag var 10 år och
mina föräldrar skaffade två grönlandshundsvalpar, vilka härliga individer! Fort
var hundantalet fem och jag deltog på träning och på fjällturer fram till 15 års
ålder. Jag började med min ”egen” hundkörning i Nordisk stil då jag skaffade en
vorseh och växlade sedan ner i tempo och upp i kraft med att skaffa mina första
grönländare för 10 år sedan. Jag har hunnit lära mig massor om grönlandhund
under dessa år och intresset ökar fortfarande. Jag har varit sekreterare i Övre
Norra under två år och föreningsarbete är både roligt och krävande i perioder
och som alltid så måste vi bereda varandra utrymme.
Jag har nu tackat ja till uppdraget som sekreterare i Grönlanshundsklubben och
med respekt för uppdraget så hoppas jag att jag både ska vara till nytta i föreningslivet förutom att engagemang ger kontakter, kunskap och inspiration.
Vänligen och på återseende/Helen

Vinterns meriteringar är över och när jag sitter och räknar de deltagande hundarna på olika prov blir jag så glad. Inte nog med att 53 olika individer avlagt
dragprov, hundarna kommer dessutom från 15 olika uppfödare.
Det känns jätteroligt att se att vi har seriösa uppfödare som får iväg sina valpar till
intresserade köpare, som inte bara kör och tränar sina hundar, utan dessutom vågar
sej ut på prov och aktiviteter som klubben anordnar. Alla faddrar och även övriga
ska klappa er själva på axeln för att ni får med er nya medlemmar på prov varje vinter, för det är alltid lika roligt att se ett helt nytt förarnamn på en meriteringsblankett.
Många hundar har fått pris på sina prov denna vinter, och rasen har fått en ny
Polarchampion, nämligen Gösta Karlbergs hane Kallasgårdens Qimanaq. Stort
grattis!
Glad sommar önskar meriteringsansvariga Harriet Svensson Bok.
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Aktivitetskalender 2013

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
Fredag: Ankomst till Hamra.
Lördag: Förmiddagen ägnar vi åt att påbörja diskussion ang. revidering av regelverket för meritering.
Efter lunch finns det tid till att motionera hundarna, med cykel, vagn
eller hur man så önskar.
När vi och hundarna har fått mat, så kommer Gösta Karlberg, Kenth
och Monica Hjelm att berätta och visa film, bilder, från resan till Grönland år 2013
Söndag: förmiddagen ägnar vi oss åt att titta på varandras hundar, ställa frågor
och berätta om hundarnas förtjänster och egenheter.

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
16-18/8
24/8
29/8-1/9
30/8-1/9
31/8
7-8/9
21-22/9
22/9
28-29/9
5/10
20/10
1-3/11
2/11

Arbetshelg SPHK’s styrelse i Mälardalens distrikt
Utställning och aktivitetshelg i Sollefteå, SPHK Nedre Norra
Klövjetur, SPHK Mälardalen, SPHK Nedre Norra
Höstträff för Grönlandshund
Utställning, Tånga Hed, SPHK Västra
Utställning, Idre, SPHK’s rasklubb för Siberian husky
Ungdomsläger, SPHK Gävle-Dala
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!

Varmt välkomna
För anmälan eller vägbeskrivning ring eller skicka e-post till Monica Hjelm
Tel: 072 74 33 299. Mail: irkes@telia.com

Vill DU ha Resultatbilagan?
Pdf-fil finns att hämta på sphk.se.
Vill du ha det i pappersformat? Skicka ett mail till polarhunden@gmail.com
med ditt namn och adress
// Redaktionen

Maria Lütken kör hundspann
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är Michelle Olsson (tävlingssekr.), Torbjörn Tellström (aktivitetsansv. i styrelsen),
Louis Liljedahl och Tobias Hjortvall. Som malamuteklubbens representanter in i
SPHK arbetsgrp för meriteringar kommer Daniel K och Tobias H att vara. Eventuella förändringar i meriteringssystemet kommer att ske först 2017. De som har
synpunkter, idéer eller tankar runt våra meriteringar uppmanas att kontakta någon
av ovanstående. Normal avrapportering och återkoppling kommer att ske vid medlemsmöten, hemsidan och FB-sidan.
www.malamuteklubben.se
Ordförande

Christer Afseér, 070-320 53 32
Stykketgården, Västra Sidan 248
780 69 Sörsjön esseth-afseer@telia.com

Vice ordförande

Daniel Kaar, 070-5431799
Daniel.Kaar@konsumgavleborg.se

Sekreterare

Emelie Bengtsson, 070-509 90 22
Karlsborgsvägen 15, 121 52 Stockholm
emeliebengtsson85@gmail.com

Ledamot / Aktivitetsansvarig
Torbjörn Tellström
Sulviken 310, 830 05 Järpen
torbjorn.tellstrom@zonline.se

Ledamot / Aktivitetsansvarig
Annelie Carlsson

1:a suppleant

Birgitta Karlgren, 073- 514 31 09
Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

2:a suppleant
Sarah Torsell

Bokföring

Ninni Hjortvall

Zodiak, 13 år, njuter av våren. [Foto: Mia Karacs]

Hej malamutevänner

I skrivandets stund (20 maj) är slädsäsongen definitivt över. På fjället blir de bruna fälten större och
större allt eftersom snön smälter. Hundarna tar det
lugnt i hundgårdarna och njuter av solen och värmen än så länge. Vi har tagit det ganska lugnt med
körningen under maj månad och har prioriterat valpar och unghundar.
För den decimerade styrelsen har månaderna efter årsmötet i Ljungdalen framför allt ägnats åt att
greppa klubbens ekonomiska situation, planera för
kommande evenemang, och besätta och starta upp
de grupper som beslutats – d.v.s. demokratigruppen
och meriteringsgruppen..
Efter att under lång tid efterfrågat och utlyst deltagande i ”demokratigruppen”, visade det sig att det
inte finns något intresse från någon annan klubbmedlem, än de ursprungliga två initiativtagarna.
Därför beslöt styrelsen i samråd med dessa två, Louis Liljedahl och Fredrik Östöm, att lägga ned denna
grupp. Arbetet med utveckling av distansmedverkan
på möten och ny teknik för detta kommer fortsättningsvis att ske inom styrelsen i den takt vi mäktar
med.
Gruppen som skall arbeta med utvärdering och
översyn av nuvarande meriteringssystem är nu utsedd av styrelsen. Sammankallande i arbetsgruppen
är styrelsens v. Ordf. Daniel Kaar, övriga deltagare
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Eftersom det fanns vakanser i styrelsen utlystes ett extra årsmöte med kompletteringsval i samband med utställningen i Ånnaboda 9 maj. Valda till styrelseplats blev
Annelie Carlsson och Emmelie Bengtsson, som suppleanter valdes Birgitta Karlgren
och Sarah Torsell . Vi hälsar er välkomna in i styrelsen och arbetet med ras- och
klubbfrågor. I början av juni kommer styrelsen att ha en arbetshelg där vi hoppas
kunna lägga upp rutiner för det löpande arbetet och strategier för det mer långsiktiga
arbetet.
Förutom det långsiktiga strategiska arbetet med rasfrågor så som hälsa, avel, uppfödning m.m. så har vi de långsiktiga frågorna runt meriteringar, utställningar, malamutveckan, specialen, domarkonferens m.m. att planera för. Och vår framför hållning, i
dessa frågor, skall vara 2 – 6 år, så det gäller att hålla ”bollarna” i luften.
För er som är nya i klubben är ovanstående kanske tämligen ointressant, men jag
väljer ändå att försöka ge en bild av vad vi sysslar med inom styrelsen. Oftast är det
långsiktigt arbete som både ger en bra utveckling för rasen och en trivsel i klubben
där aktiviteter och träffar skall ge positiva impulser och kunskap till medlemmarna.
Jag uppmanar alla, och framför allt nya medlemmar att kika på aktivitetskalendern
i Polarhunden. Och redan nu planera in för deltagande på rasklubbens eller SPHK’s
kommande aktiviteter. Om ni bara är nyfikna, så är det ändå värt att lägga en dag eller en helg på ett besök. Ett bra sätt att få erfarenheter är att hjälpa till som funktionär
i samband med en tävling eller meritering.
Först ut i höst är Björnrundan i Nornäs 28 – 29 sept – en bra och trevlig uppstart på
höstträningen. Därefter, ett måste för alla malamuteägare är Rasspecialen, 1-3 nov /
Allhelgonahelgen i Falun. Och för den som vill planera sin vintersemester för nästa år
kan nämnas ”Malmuteveckan 2014” i Ljungdalen, februari månad. – späckad med
aktiviteter! Ett flertal aktiviteter där malamuteklubben är inblandad är förlagda till
Nornäs med planerade dragprov; ex. Snöträffen 6-7 januari med Dragprov 10 och
60, Vildmarksracet 18-19 Januari (ev. Dragprov 100+) och Nornäsdraget 1-2 Feb
med Dragprov 10 och 60.
Men innan dess önskar jag er en skön sommar tillsammans med era hundar!
Hälsar ordförande
Christer Afséer
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Viktig information från avelsrådet
Rasklubben har för avsikt att ansöka om central registrering i SKK’s databas av
polyneuropati hos alaskan malamute.
Polyneuropati är en sjukdom som drabbar nervsystemet, mer information finns
på klubbens hemsida under fliken: Sjukdom och hälsa.
Arvsgången är autosomalt recessiv och det finns nu ett DNA test som påvisar defektgenen. En ev. central registrering av resultat kommer att ligga på nivå 1, d.v.s.
central registrering av veterinära undersökningsresultat. Inga särskilda krav av
avelsdjur/registrering av valpkull är kopplad till denna nivå. Det är dock viktigt
att påpeka att SKK’s grundregler alltid gäller, oavsett om det blir en central registrering eller ej.
Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:
2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara
bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad hund
och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
Ovanstående innebär att det alltid strider mot SKK’s Grundregler att i avel använda ”genetiskt affekterad” hund i avel. Det är inte heller tillåtet att para två
anlagsbärare med varandra.
SKK ställer ett flertal krav för att behandla ansökan, bland annat skall beslutet
vara väl förankrat bland medlemmarna.
Har du synpunkter eller frågor angående detta kontakta avelsrådet, senast i samband med rasspecialen i Falun 1-3 nov 2013.
Vi kommer där att på rasträffen och medlemsmötet ta beslut i frågan.

Annelie Carlsson ledamot
Bor nära havet i sommarstaden Falkenberg.
Har haft hundar av olika raser sedan mitten av 80-talet på jag även var aktiv i
Brukshundsklubben och tävlade lydnad & sök.
Fick av en tillfällighet min första AM, Madison 2004 som idag är 9 år och har
också Sudden som är 3 år. Vårat stora intresse är utställningar och vi åker runt
i Norden så mycket vi kan. På hemmaplan ägnar vi oss mycket åt att klövja och
har börjat med WP så smått.
Jag hoppas att vi kan bygga upp en klubb som i möjligaste mån kan ta vara på
våra medlemmars intresse och önskemål men framförallt att fortsätta värna om
vår underbara ras.
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SPHK’s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till
Rasspecialen 2013
Allhelgonahelgen den 1-3 november genomförs årets rasspecial i Falun
En helg med information, diskussion och trevlig samvaro runt våra hundar!

KM Barmark

Fredagen den 1 november 2013, klockan 08:00
Klasser och Banlängder:
• Löpning med hund 5 km (belastning efter hunden 7,5 kg kätting)
• 1 spann sparkcykel (kickbike), cykel med låst trampa eller 3-hjuling, ca.
10 km
• 2 - 3 spann med 3-hjuling eller vagn (4-hjuling), saccovagn får användas,
ca. 10 km
• 4 - 6 spann med vagn (4-hjuling) ca. 10 km
Dragvikt 50 kg/hund. Hela ekipaget (cykel/3-hjuling eller vagn) + förare
räknas in i dragvikten. Mer information på hemsidan. Alla fordon skall ha
minst en fungerande broms.
• Motionsklass 5 km (ingår ej i KM) valfritt ej motordrivet fordon (trampcykel får användas)
• Ungdom 13 – 16 år, 5 km, max 2 hundar
• Barnklass 8-12 år, 500 m körs på lördagen efter utställning
Anmälningsavgift:
Senior: 100: Ungdom: 50: Motionsklass: 50: Barn: 20:- (anmälan sker på lördagen på plats)
Anmälan sker till torbjorn.jn.johansson@zonline.se Glöm inte att ange
namn på förare och klass, senast den 25 oktober 2013. Efter anmälan i mån
av plats mot dubbel avgift.
Betalning sker på plats. Ovanstående klasser och vikter gäller, för övrigt
gäller IFSS’s tävlingsregler tillsammans med de svenska tilläggsreglerna som
gäller.
Fredag 12.00 bjuder vi på lunch till deltagarna av rasträffen.

Årets Tema: Aggressivitet – ett naturligt beteende? 13.00 – 19.00
Även information och diskussion kring ärftliga sjukdomar så som PN, CHD,
sköldkörtelproblem samt långhår. Hälso- och kullstatistik presenteras och dis-
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kuteras samt RAS. Deltagande är kostnadsfritt och klubben bjuder deltagarna
på lättare lunch innan mötet.
Anmälan görs senast den 25 oktober till Linda Söderström på
polarcollie@gmail.com.

Söndag: Medlemsmöte 08.00 – 11.30
Dagordningen kommer senare, eventuella frågor att behandla på mötet mailas till
sekreteraren, Daniel.Kaar@konsumgavleborg.se
OBS!
Ovannämnda tider/program är preliminära och kan därför komma att ändras.

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till
officiell utställning

Boende: Bokas hos Lugnets Camping, stuga med 5-6 bäddar ca 1000:-/natt.
Tel: 023-654 00, http://www.lugnetscamping.se/

Lördagen den 2 november 2013, klockan 10:00

Frågor besvaras av:
Jennie Kraft Hult, tel 0722-13 52 27, malamutespecialen@gmail.com (Utställning)
Torbjörn Tellström torbjorn.jn.johansson@zonline.se (Barmarks mästerskapet)
Irene Hansen pichaq@hotmail.com (övriga Frågor)

Plats: Lugnets stugby, Falun
Domare: Paul Stanton
Skriftlig anmälan sker på SKK:s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK:s
& SKK:s hemsida) och skickas per post eller mail till Jennie Kraft Hult, Oskarsbergsvägen 2, 746 93 Bålsta eller malamutespecialen@gmail.com
Inom ett par dagar efter anmälningen mottagits utgår en bekräftelse via mail
så glöm inte att ange mailadressen. Bekräftelsenummer i mailet anges vid
betalningen.
Anmälningsavgift/klasser:
Valpklass: 4-6 månader
Valpklass: 6-9 månader
Juniorklass: 9-18 månader
Unghundsklass: 15-24 månader
Bruksklass: 15 månader och äldre
Öppen klass: 15 månader och äldre
Championklass: 15 månader och äldre
Veteranklass: 8-10 år
Veteranklass: Över 10 år

150:150:300:300:300:300:300:150:Gratis

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset
med 100:- per hund – gäller dock inte valpar och veteraner.
Sistan anmälningsdag och betalningsdag är 1 oktober 2013 på PG konto:
69 79 25-6. Efteranmälan godtas fram till 10 oktober mot en kostnad av
50:-/anmäld hund.

Lördag kväll samlas vi för en gemensam middag till självkostnadspris.
(ca100 kr/person)

Närmare information presenteras i nästa Polarhunden och på
www.malamuteklubben.se
SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute önskar dig hjärtligt välkommen!

My name is Paul Stanton
I am an Englishman who has been living
in Sweden for the past thirty four years.
My main breeds are the Tibetan breeds
where I owned or bred 10 UK Ch.s before moving to Sweden & continued
breeding & showing Lhasas & Tibetan
Terriers with many All Breed BIS wins &
Top Dog All breeds in Sweden, Finland
& Nordic competitions with a Tibetan Terrier in 1979. I have also owned & bred
a few litters of Whippets with success.
I started judging in the UK in 1975 awarding CC.s in Lhasas & TT.s and continued my judging career in Sweden becoming All Breeds judge in 1996.
I have a big interest in Group 5 especially the Polar Spitzes and have judged Malamutes in many countries in Europe & Canada and when entered in many Asian
countries (small numbers).
I now own my first Spitz breed, the newly recognized Thai Bangkaew Dog which
is not like the Japanese Spitz breeds but much more like the Nordic Spitzes!
I look forward very much in participating in this interesting
feature on Malamutes.
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An allrounders view of the Alaskan Malamute
[Paul Stanton] I was delighted & honoured to be invited to give my views
as an All Breeds Judge to this project but as usual I did not think clearly
what it entailed!
This will be a very personal view of how
judging dogs is developing generally and
in particular the AM.
I am an Englishman but living in Sweden
since 1977. I have bred Lhasa Apsos &
Tibetan Terriers for over 40 years with
great success and have kept Whippets for
the last 25 years, nothing like AM you
think but for the last 8 years I have become very involved with the Thai Bangkaew Dog which was only recognized
Internationally by the FCI in June 2011
although the Asian section have recognized the breed for the last 6 years. This
breed is not the typical Asian Spitz type
but looks more like a Nordic Spitz type
& is now in the same group as AM.s at
FCI shows. I first started judging with
CC.s in England in 1974 for Lhasa Apsos
& 1975 for Tibetan Terriers but when
moving to Sweden I became an FCI judge
for the Swedish KC and in 1996 I became an All Breeds Judge which opened up
the world for me & have since judged in
about 60 countries on all continents.
In the Scandinavian countries we do not
get huge entries of AM.s and even the Siberian Husky is not that popular as it is
in other parts of the world, I wonder why
as we have the climate for these breeds?
The farther North you travel the bigger
the interest is for racing these breeds &
less interest for dog shows!
I remember the first AM that really
caught my eye was a Canadian import
in England many years ago, this dog had
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strongly believe that judges should pay
more attention to AM.s when moving
down & back because as a working sledge dog these movements must be completely sound!

power and great side movement with a
wonderful presence and it was definitely
this dog that awoke my interest for AM.s.
I must say the majority of AM.s I judge
are of excellent type & very good construction, heads on the whole are well
shaped with lovely expressions but there
are still quite a number with weak muzzles especially in the females & these also
seem to be lighter in bone & body. I enjoy judging the breed in Italy as here you
find good numbers entered with many
top quality dogs, France is another country that has excellent type of more medium size and more moderately presented,
i.e. some oil in the coats. In nearly all the
European countries you will find excellent AM.s in quality if not in quantity,
here the Siberian Husky is much more
popular. In Asia it is quite unusual to find
any AM.s at the shows as here the Siberians are very popular especially in Japan
& Thailand. In Canada I have always
managed to find dogs of top quality although not great in numbers, this is also
the same in Australia. I have not judged
the breed in the States but have seen a
good number in the ring and have always
been impressed.

Another worry is presentation of the coat
which I now consider to be overdone as
the standard calls for an oily coat, now
do not think I like judging dirty dogs because I hate it but when you see AM.s
being dry blown outside the rings you
often know that the coats will be softer
& no sign of oil in the undercoat which
is essential & typical! Agreed the dogs
look great but is it typical? This is now
the trend all over the world & especially
common in Southern Europe.

One thing that worries me greatly is how
the dogs are shown and it seems that the
faster the dog runs the better irrespective
of breed or what their breed standard
calls for! This is a worldwide problem
& I believe the judge should control this
more but unfortunately many judges are
“blinded” by the fastest movement. I

In 2010 the Swedish Polar Spitz Breeds
Club (AM.s, Siberians, Samoyed &
Greenland Dogs) held a very interesting
judges conference with speakers from
this club who were not judges but also
breed presenters who were judges. Generally speaking the Samoyeds shown to us
were both of excellent breed & working

I believe compared to many breeds the
AM are in a healthy situation with only
small differences in type throughout the
world. One thing I have noticed is that
there is a tendency to find AM.s with too
deep a body or a little short on legs; this
is not necessarily the same thing, here
again it is more common in females!
This is a serious fault for a working sledge dog and even if the majority do not
work there is always the breed standard
that breeders & judges must adhere to.
Most AM.s at the shows are in very good
muscle & body conditions but this body
weight would be considered a little heavy
for “working” dogs.

type dogs, The AM.s where many were of
excellent type but not “show groomed”,
the Greenland Dogs are a rarity at shows
but here we were lucky to see 5 but of
different types & quality but it was the
Siberians that were most unlike the show
type and in my opinion both have gone
a little too far from the standard. That
weekend gave me lots to think about
and I know I have changed my idea of
how the perfect AM should look like! All
the AM.s were working dogs competing
in competitions and as it was still Winter they still had their thick oily coats.
We were shown what the sledge drivers/
breeders/owners considered to be correct
working dogs but still close to the standard and we judges agreed! They were
not huge dogs but of correct size, very
good bone but not too heavy, very good
body shape & sound movements, most
were in the blacker shades. It was so encouraging that we judges & working AM
people could agree what was important
& that was correct movement &balance
& not just big size, this was completely
different to the discussions with the Siberian people!
Sunday we were treated to sledge rides
& it was so interesting & enlightening (+
great fun) to see & feel how these dogs
work together & feel their strength as
one. That weekend made me change the
way I look at this magnificent breed and
now when judging I always think “could
this dog work”?
I have decided just to show dogs from
this conference so you will get an idea of
how the working AM looks like in Sweden as I am sure the magazine will be full
of beautifully presented & photographed
dogs.
Paul Stanton
Polarhunden 3/2013

69

SKK avelskonferans 2013

Siberian husky

Helgen den 16-17/3 var jag som avelsråd för SPHK’s rasklubb för siberian husky till
Sollentuna i Stockholm på den avelskonferans Svenska kennelklubbens avelskommitté bjuder in till vart annat år. Jag var där för andra gången och i år hade man
verkligen lyckats med alla föreläsningar. För två år sedan var det också bra, men i år
var mixen bättre och ett bredare utbud. Vi höll till på hotell Scandic och där fick alla
funktionärer både boende och mat. Att som klubbrepresentant få förmånen att åka
iväg på dessa konferenser anser jag vara en stor förmån i livet. Det ger mig så mycket
tillbaka, som kunskap, att träffa nya människor och utbyta erfarenheter.

www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289
Xuri & Oliver. [Foto: Susanne Nilsson]

Ordförande

Anita Mortensson, 013-61101 Korsvik Enebacken, 590 78 Vreta Kloster,
mortenssonanita@hotmail.se

Vice ordförande

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

Sekreterare

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör

Jenny Larsson, 070-205 65 29
jennylar1@hotmail.com

Ledamot

Börje Jansson, 070-295 89 72
Borje.j@tele2.se

Suppleanter

Mikael Sandin, 070-625 40 32
sandin@nymanen.com
Marie Israelsson, 070-191 63 79
marie@marieisraelsson.se

Valphänvisning/Omplacering
Ann Wessman, Smess, 0651-220 87
annwessman@telia.com

Utställningsansvarig

Tina Olsson
Tina.Olsson@skanova.se

Avelsrådet

Brenda Golverdingen, 076-119 18 58
info@lowlandssleddogs.com
Elin Mattsson
elin@nattfrostens.se

SPHK’s Rasklubb för siberian husky
Inbjuder till Medlemsmöte

I samband med Rasspecialen i Idre Söndag 8 september 2013, kl. 9.30-11.00.
Lokal i Idre meddelas senare på hemsidan.
Styrelsen vill under enkla former informera och
föra en diskussion med er medlemmar om följande
punkter:
1) Rasspecialen - i framtiden
2) Avelsrådet informerar
3) Övriga frågor
Det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid
att vara med på medlemsmötet så vi får träffas och
ventilera saker kring vår mångsidiga ras!
Vi vill avsluta denna härliga helg i Idre med ett
givande medlemsmöte!

Valberedningen

Passa på att göra din röst hörd! Du är viktig för
klubben!

Representant SPHK valberedning

Frågor och funderingar innan mötet? Kontakta
Ordförande Anita Mortensson tel. 070-5721367,
alt mail: mortenssonanita@hotmail.com

Marlene Karlsson
xamarlenax@hotmail.se
Elisabeth Lönnberg
Maja Ramström
Donald Eriksson
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Varmt välkommen!

Något som gjorde mig mycket glad under helgen var ett ord som kom tillbaka flera
gånger – Avla för funktion! Man menade att aveln de senaste åren gått åt fel håll i
flera raser, extremvarianter åt flera lika felaktiga håll (utställning och race). Ni som
sett videon från engelska kennelklubben vet vad jag pratar om (och du som inte gjort
det rekommenderar jag dig att göra det på SVT Play.) Just ordet funktion var ju vårt
ledord på domarkonferansen som vi arrangerade 2010. Det stämmer ju så väl in på
vad vi i Svenska Polarhundklubben står för!
Som en kort sammanfattning av helgen kan jag berätta att vi under lördag och
söndag fick lära oss mer av ämnen som;
Lördag:
- Raser, små populationer och långsiktig hållbar avel
- Djurskyddsutredningen – vad händer nu?
- HD/ED-röntgen – hur och varför?
- RAS och mentalitet, BPH
- Avelsvärdering med index
- Nya ögonprotokollet
Söndag:
- Immunsystemets laguppställning, MHC
- DNA-tester
- Epigenetik
- RAS och exteriör, SRD
- Internationell utblick
- Aktuellt från SKK’s avelskommitté
- Viktiga framtidsfrågor
Allt material som jag fick ut genom SKK finns nu också på hemsidan via den nya
sidan som heter Avelsråd. Läs och ta del av vad vi pratade om. Detta är viktig information till dig som uppfödare eller aktiv ägare av en polarhund!
Som nyvalt avelsråd för klubben vill jag vara en tillgång för alla våra medlemmar.
De senaste åren har avelsrådets roll ändrat mycket i och med att det nu finns on-line
Polarhunden 3/2013
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verktyg på nätet som SKK Avelsdata och SKK Hunddata där man som enskild person
kan ”leka och lära” mycket själv. Men fortfarande har kanske avelsrådet en av de
viktigaste rollerna i rasklubben då det är det vi ska jobba med enligt SPHKs stadgar.
Tveka inte att ringa eller maila mig om du har frågor om vår ras, tilltänkta parningar, avelstankar, SKK regler för hunduppfödare o.s.v. Jag svarar på det jag kan, eller
hjälper till att ta reda på saker du undrar över.
Med vänlig hälsning Pernilla West
www.siberianhusky.se

Rasspecialen Siberian husky Idre 6-8/9 2013
SPHK’s Rasklubb för siberian husky bjuder in till årets Rasspecial med
utställning och mycket mer.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till en helg med vår ras! OBS! Separat PM
för medlemsmöte och anmälning till hundutställningen. Håll utkik på hemsidan där
löpande nyheter läggs ut.

Helgens program
Fredag 6/9
Sekretariatet för utställningen har öppet kl. 19.30–21.30. Följ skyltning. (samma
plats som tidigare år) Obligatorisk vaccinationskoll på alla hundar som deltar i utställningen. Hämtning av nummerlapp.
Försäljning av utställningskatalog och artiklar från vår klubbshop. Vägning och mätning av hundar vid sekretariatet hela helgen! Vi ser gärna att alla hundar deltar, dock
prioriterar vi detta år hundar över 3 år lite extra. Även hundar som deltog ifjol är
välkommen igen. Obs! Denna vägning och mätning är helt frivillig och ”anonym”
(vi antecknar inte vilken hund som mäter och väger vad.) Kommer att användas som
statistik i RAS och för framtiden!

Fika/grill (hamburgare, korv) försäljning från kl. 10.00. ’Barn med hund’ och Juniorhandling (Anm. i sek; 30 kr). Finaler med domare Helen Lightfoot och Tuula
Savolainen. Vägning, mätning av hundar! Obs! Denna vägning och mätning är helt
frivillig och anonym, se ovan.
Efter utställningen: Gemensam barmarksträning uppför fjället, (med eller utan hund/
hundar). Plats: Upp för fjället vid Charlies restaurang. Valfri stil: spring, gå, cykla,
kickbike, tre eller fyrhjuling.
Lördag Kväll:
Bankett på Charlies Restaurang med grillbuffé kl 19.00, Viktigt boka senast 2/9.
Grillbuffé inkl. 1 glas vin/öl/cider – anmälan Idre Fjäll, se nedan. Vuxen 295: - Barn
0-5år, inkl. läsk 100: - Barn 6-12år, inkl. läsk 175: Under kvällen b.la. Prisutdelning Siberian Husky cupen, Vi uppmärksammar ”Årets
Siberian Husky”, Lotteridragning och trevligt mingel m.m.
Söndag 8/9
Medlemsmöte mellan kl: 9.30-11.00. Se separat inbjudan.
Föreläsning med Nisse Uppström – Långdistansförare.
Föreläsning med Ungdomarna Brax Olofsson – ”Att tävla och att vara handler internationellt i Alaska.”
Logi
Boende och Bankett på Charlies, lördagkväll, som erbjuds på IdreFjälls anläggning,
specialpris för oss så uppge deltagande på Rasspecial för Siberian Husky vid bokning:
· Stugor ca 350-600 meter från centrumbyggnaden. 40 kvm, 6 bäddar i 2 sovrum.
Braskamin, toalett, dusch, torkskåp. 490: -/natt
· Parhus lägenhet 350-600 meter från centrumbyggnaden.
28 kvm, 2 bäddar i ett sovrum samt 1+2 bäddar i allrummet. Toalett, dusch, torkskåp. 370: -/natt
För att få dessa priser måste det bokas via Grupp & Konferensbokningen 0253-412
00 måndag till fredag 8.30-16.30 senast 2 september 2013. (sem.stängt:18/7-7/8.)
Husdjurstillägg 300: -/stuga OM hunden ska vara inomhus. Observera att varje
hyrestagare plockar upp eventuellt hundbajs runt stugorna samt täpper till eventuellt
grävda hål innan avresa. Avresestäd 610kr Linne/handdukar 200kr/pers Där bokas
även ev. frukost! För ytterligare information se www.idrefjall.se

Vi vill TACKA våra sponsorer!!!!

Lördag 7/9
Sekretariatet öppnar kl. 7.30–9.00
Försäljning från klubbshopen hela dagen. Lotteriförsäljning med fina priser, dragning
på banketten lördag kväll. Utställningen öppnar kl. 9.00 – med domare Helen Lightfoot, England och Tuula Savolainen, Finland. Se separat inbjudan!
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SPHK’s rasklubb för siberian husky
inbjuder till Rasspecialen 2013

Alla anmälningar per mail till: rasspecialensiberianhusky@gmail.com
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige, skall vara registrerade i SKK. Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.
Medlemskap i SPHK för svenska utställare eller annan motsvarande
utländsk klubb för utländska deltagare obligatoriskt.

Idre Fjäll
Dalarna, Sverige

Avgiften betalas in på: SPHK Rasklubb för Siberian Husky (Swedbank)
BG 751-6289
Från utlandet: IBAN SE7480000814719141524638
BIC SWEDSESS

6-8 september 2013
För mer info om andra aktiviteter se hemsidan!

Officiell utställning 7/9 2013
Vi har detta år förmånen att få presentera två domare från två länder! Vi hoppas att alla tar detta tillfälle i akt och kommer och får sina hundar bedömda av
erfarna rasdomare. Se separat domarpresentation.

Domare:
Helen Lightfoot, England - Hanar
Tuula Savolainen, Finland – Tikar
Nytt för 2013! En ring start kl. 9.00 och en ring senare, ca. kl. 12.00 –
för att anpassa så alla kan ta del av båda ringarna och få ett bättre flyt.
Finalerna och BIS döms gemensamt av domarna efter att båda ringarna är färdiga.
Anmälan till utställningen:
Observera de olika prisnivåerna beroende på när man anmäler! Senast 1/8,
efter detta datum tillkommer 50 kr (11/8)/ 100 kr (17/8). Se info längre ner.:
Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån/6-9 mån)                        			
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks/Champ              			
Veteranklass (8-10 år)                                  			
Veteranklass (över 10 år)                              			
Efter 3 st. fullbet hundar kostar resterande anmälningar   		

200: 300: 200: gratis
200: -/st

Anmälan till utställningen:
Använd SKK blankett som finns på vår hemsida www.siberianhusky.se: Dokument/Blanketter/Anmälan utställning. Fyll i blanketten på skärmen och maila
den till rasspecialensiberianhusky@gmail.com Bekräftelse kommer att sändas.
PM mailas och läggs även ut på hemsidan ca 1 vecka innan utställningen.
Invänta anmälningsbekräftelse, har du inte fått bekräftelse inom en vecka måste
du höra av dig då det hänt att anmälningar inte kommit fram.
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Anmälan senast 1/8 till ett billigare pris.
Efter 1/8 tillkommer 50 kr per anmälningsavgift.
Sista anmälnings-/betalningsdag 2013-08-11.
Efteranmälningar i mån av plats tom 2011-08-17 till en avgift av 100 kr extra
per hund på grundpriset vid anmälan innan den 1/8. Anmälan är bindande.
Logi:
Idre Fjäll erbjuder specialpriser på logi för alla tävlande. Kontakta Grupp &
konferensbokningen på tel 0253-41200 eller maila konferens@idrefjall.se för
aktuellt erbjudande.
Semesterstängt 18/7-7/8. www.idrefjall.se
Middag/föredrag av våra domare/prisutdelning lördag kväll!
Anmälan middag till Idre Fjäll grupp och konferansbokningen 0253-41200. Se
inbjudan/PM till Rasspecialen.
Frågor om anmälan:
Cecilia Lönnberg 072-2131327, Pernilla West 0730-49 07 46
eller Jenny Larsson 070-205 65 29
Övrig info: Via hemsidan www.siberianhusky.se eller
mail: rasspecialensiberianhusky@gmail.com
Sponsring: Mottages tacksamt, kontakta Pernilla eller Jenny.
VARMT VÄLKOMNA till en härlig helg i fjällmiljö!

Vill DU ha Resultatbilagan?
Pdf-fil finns att hämta på sphk.se.
Vill du ha det i pappersformat? Skicka ett mail till polarhunden@gmail.com
med ditt namn och adress
// Redaktionen
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man gör en insats så har alla en chans att få en merit! Ha nu en skön sommar och jag
hoppas att ni får en härlig barmarkstid med era hundar!
Hälsningar! // Jan-Olof

SAMOJEDHELG I SKÅNE 21-22 SEPTEMBER 2013
I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.

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

Lördag: med start ca. kl. 14.00

Samscha’s White mountain of Kebne.
[Foto: Boel Malmström]

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

Som jag nämnde i förra ledaren så har jag funderat
en del på vad en meritering innebär. Det är många
som under vintern haft diskussioner om våra meriteringsregler. Men nu är det inte meriteringsreglerna som sådana som jag har i tankarna, utan mer
vad är en merit?
En merit är att man har gjort något extra, något
man har förtjänat! Eftersom en merit är en förtjänst
så måste man göra en prestation i en eller annan
form. Inom t.ex. skolan så är betygen en bekräftelse
på en merit i olika graderingar. Man har just då visat att man kan något upp till en viss nivå.
Vad är då en merit värd? Det beror naturligtvis på
den insats man gjort! Några kan ha lättare än andra
för vissa saker, men en avklarad merit som följer
uppsatta krav blir dock den samma. Men någon
form av insats måste man göra för att få en merit!
Annars är inte meriten värd något.
Inom SPHK styr våra meriteringsregler detta. Med
ett visst mått av träning så tror jag att en samojed
som följer rasstandarden klarar ett DP10, men alla
samojeder kommer inte att göra det. Men de som
klarar uppsatta gränser har då en DP10-merit.
Men kom ihåg det är inte alla ägares rättighet att få
sin hund meriterad. Eller med andra ord, inte heller
alla hundars rättighet att bli meriterad. Men om

Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter
samt medlems/uppfödarmöte alternativt föredrag.
På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva.
Sen umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.

Söndag: Officiell utställning
Domare: Mats Jonsson

Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med
att ordna fika,sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m.
På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.). OBS
att man kan inte komma på fredagen med hänsyn till vårt värdpar och deras
hundar. Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt
varma sovkläder.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 2 september, anmälan ska göras på
SKK’s tävlingsanmälan till: Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22,
291 60 Kristianstad eller via e-post till danza@comhem.se
Ev. frågor: tag kontakt med mig på e-mail christina@swedsams.se eller
per telefon 044-70136, 0709-367188
Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5
Valpklass 4-6, 6-9 mån
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass
Veteranklass > 8 år
Veteranklass över 10 år
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass
(de klasser som kostar 300 kr)

150 kr
320 kr
280 kr
GRATIS
150 kr

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

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

ALASKAN MALAMUTE

GRÖNLANDSHUND

7 Han valpar föddes efter 2 hårdarbetande hundar:
Nymånens Vistas S37195/2006.
Stor, snäll, hårdarbetande wheeldog
x Vitim Lättja S44019/2005
Söt, snäll och hårdarbetande commando
leaddog.
Kullen föddes den 23e Mai 2013.
Är du intresserad, ring Linda eller Erik
Smit
070-9300528 - 076-8232040
Eller mejla oss: poika1@hotmail.com.
www.mooneye.se eller www.mooneyesleddogs.nl

Valpar kennel Noatak
”the most worked malamutes in the
world”

Grönlandshundvalpar födda 18/5 2013
hos Kennel Kalaallit
2 hanar (svart/vit, brun/vit) och 2 tikar
(båda svart/vita). Inavelsgrad: 0

Siberian Husky valpar födda den 5 e
maj efter SE(polar)CH, SE UCH Ylajärvis Vargtass(S64164/2005) och Isdimma
Blitzen(SE14192/2010)En kull om 1
hane samt 5 tikar varav 2 tikar finns
kvar till försäljning i dagsläget.
Tasse är dragmeriterad på samtliga distanser och klasser. Mycket fokuserad,
stark och outtröttlig och spannets viktigaste medlem. Fullföljt fler än tio långlopp. Blitzen är våran bästa draghund
som alltid går i led hon är lyhörd och
en motivationshöjare för hela spannet
hon har godkänt dragprov 20+ och flera
fina placeringar på barmarkstävlingar.
Hon är utställd med goda resultat ( BIR
, BIM , BIS placeringar på flera sphk
utställningar) har certifikat.
För mer information: www.svartedalens.
webs.com . Niklas Olsson 0702034300,
niksh1985@hotmail.com
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I månadsskiftet mars/april väntas valpar
efter Noatak´s Yukon Quest Tumi du
Nuna (S55253/2009)
x Noatak´s Icewind Chinook du Breeze.
Båda har genomfört långdistanslöp som
Polar Distans och Femundslöpet, samt
meriteringar. Chinook har också gjort
bra på några utställningar. Glada valpar
med bra driv förväntas. Höfter, armbågar och ögon OK.
För mer information kontakta Kristin
Esseth 076 3164305 eller Christer Afséer 070 3205332, eller e-mail essethafseer@telia.com
AM valpar födda 24/5 , leveransklara
25/7, efter Bore & Coola.
Friska och välmeriterade aktiva
föräldrar.
Röntgade & ögonlysta med bästa resultat.
Rose-Marie & Inge Eklund MR-koppel
0301-21860
mob: 073 8002212 eller 0703 697336
Hälsn Inge & Rose-Marie

Far: Mikkel Varg VikingNO60265/10
samt SE22503/2013. Mikkel är medelstor grå/vit hane. HD fri A. Mikkel är
efter gamla norska linjerHan har Både
CERT och BiR på utställning. Dragmässigt har han godkännt 1:a pris Polarprov. Mikkel har gott gemyt och goda
dragegenskaper. Han kan gå i alla positioner i spannet även i front.
Mor: Kalaallit´s Born To Run Chess
S41828/2007 samt NO21790/06. Chess
är en kompakt svart/vit tik. HD fri A.
Hennes far är import från Grönland och
hennes mor efter gamla svensk-norska
linjer.Chess är utstäld med 1:a o Hp.
Hon har godkännt Polartest C , godkännt polarhundprov 1 samt godkännt
2:a pris polarhundprov (efter de nya
reglerna). Chess har gott gemyt och är
en vänlig hund som inte gillar att bråka.
Hon kan gå lös o komma på inkallning.
I spannet kan hon gå i alla positioner
men fungerar väldigt bra i front och
därför oftast där.
Vid intresse ring oss 0532 25236 alt 076
8494750 alt 0702514201. Mail marialutken@yahoo.se
hemsida http://www.kalaallit-vanerbacken.se/
Maria och Per-Åke

Vill DU ha Resultatbilagan?
Pdf-fil finns att hämta på sphk.se.
Vill du ha det i pappersformat?
Skicka ett mail till polarhunden@
gmail.com med ditt namn och adress
// Redaktionen
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Johnsgård 2013
[Foto: Maria Lütken]

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

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

Ovan: Max B Lütken,11 år, kör 2 spann med grönlandshundar

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

Nedan: Tina Olsson med Maria Lütkens spann på
en fjäll tur

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.”

