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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, Höglundsvägen 9, 777 94 Söderbärke
E-POST: polarhunden@gmail.com Tel: 072-398 65 34

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, färg
Insidor av omslaget, färg
1/1 sida, s/v
1/2 sida, s/v
1/4 sida, s/v
Kennelannons, s/v

Helår (5 nr)
Ett nummer
10 000 kr
1 760 kr För bokning, kontakta redaktör:
9 000 kr
1 760 kr Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
8 000 kr
1 650 kr
NYTT
4 500 kr
900 kr
Radannonser: 5 rader gratis för
3 000 kr
550 kr
medlemmar, därefter 20 kr/rad
400 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.
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Komplett högenergifoder för vuxna hundar!
Tillsammans med genetisk selektion, utbildning
och träning är näringsanpassad kost en av de
nyckelfaktorer som påverkar prestationsförmågan
hos jakt-, sport- och arbetande hundar.
Royal Canin Energy-program hjälper dig i arbetet
med att höja hundens uthållighet och dess
generella prestationsförmåga.

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

Nummer 1:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:

UTGIVNINGSDAGAR 2013:
Manusstopp 24 jan.
Manusstopp 21 mars
Manusstopp 23 maj
Manusstopp 22 aug.
Manusstopp 7 nov.

Utkommer v. 10
Utkommer v. 18
Utkommer v. 27
Utkommer v. 40
Utkommer v. 51

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

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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande
Ekonomiansvarig

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

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

		
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

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

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:

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

I Grötådalen mot Stor svuku.
[Foto: Björn Andersson]

God Jul och Gott Nytt År!!!
Sista numret för i år. Sista numret för Gävle Offset. Vi byter tryckeri från och med nummer 1
2014. Vi tackar Gävle Offset för ett fint samarbete och jättefina tidningar och ser fram emot ett
fint sammarbete med Mix Grafiska.
Kennelannonser ska förnyas nu. Jag kommer att
skicka ut förfrågan till er som annonserade förra
året. Ni andra som vill vara med, maila mig :)

Helene Ouchterlony

Kontaktpersoner till distrikten:

Nr 5 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

Annonspriserna är ändrade från och med nästa
nummer (se sid 1) och nya regler gäller för medlemsannonserna. Vi har haft små ”noveller” av
medlemsannonser som nu SKA begränsas till
max 5 rader som är gratis. Vill man ha mer är
det helt OK men kostar då 20 kr per rad! 5 rader
räcker till att tala om vad man säljer och var man
hittar mer information.
Till sist, GLÖM INTE KAMERAN
// Mia

Omslagsfoto: Dvale och Berra får en vilopaus på
Peuraure sjön. [Foto: Helene Söderström]

Nytt om radannonser!
5 rader gratis för medlemmar.
Därefter 20 kr/rad!
Icke medlemmar annonserar för 20 kr/rad!
// Redaktionen
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LEDAR
SKALLET
Hej på er
Styrelsen för SPHK har haft styrelsemöte i Sundsvall. Två intensiva dagar med konstruktiva diskussioner. Ett problem som vi har är hur vi behandlar varandra i sociala
media och hur vi som har förtroendeuppdrag inom SPHK förhåller oss till sociala
media.
Vi har i klubben ett etiskt program som du kan läsa i detta nummer. Det är vad vi
har att förhålla oss till. Vi har yttrandefrihet men vi får definitivt inte uttala oss kränkande om andra personer. Vill vi att medlemmar ska ta på sig förtroendeuppdrag
inom klubben så får vi hjälpa istället för att stjälpa varandra med nedsättande kommentarer på nätet.
Enligt SKK så ska vi ha meriteringsdomare utbildade till 1/7 2014 och där kommer vi
att utbilda tävlingsdomare och meriteringsansvariga under våren 2014 i meriteringsreglerna för att uppfylla det kravet.
Jag vill uppmana alla som tänker tävla i vinter och inte löst tävlingslicens att göra det
snarast. Visste du att det i tävlingslicensen ingår en försäkring som även gäller när du
tränar om olyckan skulle vara framme?
Vi är nu medlemmar i WSA och det är nu möjligt för er som tävlar att delta på WSAs
tävlingar i vinter.
Slutligen så vill jag passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett riktigt gott
nytt år.

Etiskt program och etiska regler för Svenska Polarhundklubben
Svenska Polarhundklubben är en intresseförening som består av sex distrikt och fyra
rasklubbar som gemensamt betecknas SPHK nedan.
Etiskt program
Medlemmarna inom Svenska Polarhundklubben (SPHK) ska verka för att målparagrafen (§1) samt verksamhetsparagrafen (§2) i SPHKs stadgar ligger till grund för all
verksamhet.
Paragraferna skapar förutsättning att driva utvecklingen i vår verksamhet framåt i en
positiv anda, och i ett arbete där alla är lika delaktiga.
Medlemmar och uppfödare ska ständigt värna om och verka för god hundhållning.
Detta förutsätter att medlemmarna vidgar och fördjupar sina kunskaper gällande
hundens rasspecifika egenskaper, lagar och regler.
Medlemmar ska med hänsyn till gällande rasstandard verka för rasernas långsikta
utveckling för att nå resultat av god kvalitet.
Etiska regler
1. Följa Svenska Kennelklubbens (SKK) etiska principer gällande avel och
uppfödning.
2. Följa SKK’s etiska principer gällande webbplatser.
3. Verka för en öppen debatt för att främja de fyra polara raserna.
4. Kritik som riktas mot någon inom SPHK ska vara saklig och väl underbyggd.
Kritiken ska inte misskreditera någons person eller arbete genom orättfärdig
offentlig kritik.
5. Bidra till ett öppet och kreativt klimat på de aktiviteter SPHK arrangerar.
6. Att respektera varandra och vårt arbete med de fyra polara raserna om det sker i
enlighet med gällande rasstandard.
7. Behandla andra medlemmar i SPHK så som du själv skulle vilja bli behandlad.
8. Att som förtroendevald inom SPHK förvalta ditt uppdrag i enlighet med vad god
föreningsanda föreskriver.
9. Respektera varandra som uppfödare, kennelägare och hundägare.
Påföljd vid åsidosättande av SPHKs etiska regler
Åsidosättanden anmäls till SKKs disciplinnämnd för avgörande.
SPHKs styrelse 2009-05-13
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Nya grundregler från och med årsskiftet
SKK’s grundregler har setts över och bitvis fått nytt innehåll och nya formuleringar, vilka kommer att gälla från 1 januari 2014. Som medlem i SPHK är man
skyldig att följa SKK’s grundregler, något som är viktigt att känna till - inte minst
om man planerar att para sin tik eller att låna ut sin hanhund till avel. I samband
med detta har även en språklig översyn gjorts. Något som är helt nytt är att tik,
oavsett ras, inte får paras efter det att hon fyllt tio år.
I de nya grundreglerna har man också förtydligat att dessa även gäller hanhundsägare. Andra nyheter är att den lagstadgade lägsta ålder för att para en tik (18
månader) också återfinns i grundreglerna. Man har också förtydligat skrivningen
om hur gammalt ett veterinärintyg vid parning av tik får vara, d.v.s. inte äldre än
1 månad, och av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan
risk för sin hälsa kan få en valpkull. Aktuella grundregler finns att hämta på
www.sphk.se eller www.skk.se

VARFÖR?
VARFÖR har inte SPHK något diskussionsforum på Internet och en grupp på
Facebook, som det anstår en modern och demokratisk förening? Varför ger klubben
inte sina medlemmar möjlighet att rösta på möten med hjälp av distansteknik? Är jag
helt ensam i min önskan att klubben borde bli mer öppen, så att samtliga medlemmar
fick en praktisk möjlighet att delta i de demokratiska besluten?
undrar Louis Liljedahl

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Katarina Palm Vorrsjö/Piteå
Nedre Norra
Björn Bromée/Vemdalen, Peter Lundgren/Norsjö, Maria Lagervall/Hörnefors
GävleDala
Åsa Eriksson/Hedesunda, Sofia Skoglund/Vansbro, Rosemarie Lantzsch/Älvdalen,
Peter Wahlström/Stockholm, Andreas Olsson/Krylbo, Marielle Olsson Backman/
Krylbo, Sandra Nordström/Gustafs, Elin Forsblom/Edsbyn, Linda Edh Holmström/
Hedemora, Maud Wessman Dernebo/Sollerön
Mälardalen
Fredrik Engberg/Sollentuna, Anders Olsson/Vänge, Corinne Säll/Oxelösund,
Rebecka Lombard/Täby, Thuva Jönsson/Dalarö, Annelie Andréasson/Åkersberga,
Charlie Grönvall/Danderyd
Västra
Isabella Andersson/Karlstad, Lisa Larsson/Mariestad, Mirjam Rissanen Hjorth/Jonsered, Kajsa Kihlberg/Karlstad
Södra
Jadwiga Bengtsson/Hok, Katarina Persson/Västra Torup, Anders Bergvall/Kristianstad, Veronica Kettle/Ringarum, Terese Ljungblad/Ugglarp, Anders Ljungblad/Ugglarp, Pia Lindau/Helsingborg, Bengt Melander/Helsingborg Kent Hultstrand/Bjuv
Utland
Henrik Hansen/Danmark

Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här: Ring SKK,08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre
10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlem i SPHK och vilken ras du har.
SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre fel. SKK skickar dig ett
inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt.
Din distrikstillhörighet styrs av ditt postnummer men om du av någon anledning
vill byta distrikt, så är du välkommen att kontakta undertecknad.
Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer
SKK, men det går också bra att kontakta mig.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !!
önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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Kommentarer till Louis Liljedahls svar på mitt inlägg rörande artikeln
”Hastighet och styrka ett omaka par”.
Enligt Louis Liljedahl har jag inte förstått att poängen med artikeln ”Hastighet och
styrka ett omaka par” var att en 50 kg hund är långsammare och starkare än en 20
kg hund. Kanske så, även om jag har svårt att förstå hur man kan tolka mitt svar på
det viset. En annan fråga är om det verkligen föreligger ett så absolut samband mellan vikt och hastighet som Louis menar? Skillnaden i hastighet kan ju ligga i andra
faktorer än i vikten, det kan ju exempelvis ligga i hundens byggnad och jag tog i mitt
förra inlägg upp exempel ur mina egna erfarenheter som motsade Louis tes.
Vi skall inte jämföra äpplen och päron och det är det självklara skälet till att vi har
olika meriteringssystem för olika raser och för övrigt även olika klasser vid tävling.
Vid tävlingar i pulkastil kommer Louis tes om att mindre hundar kommer att gynnas
att stämma eftersom det, i Draghundsportförbundets viktsregler, finns ett rätlinjigt
förhållande mellan hundens vikt och draglast. Jag är helt övertygad om att något
sådant samband inte finns utan att principen om avtagande merutbyte gäller.
Jag tror, precis som Louis, inte att några av våra polara raser har utvecklats för att
tävla med. Med de förutsättningar som människorna levde i under alla de år som våra
raser utvecklades under så fanns det inget större utrymme för lek. Det behöver dock
inte innebära att man inte, även långt tillbaka i tiden, ibland lättade upp livet bl.a.
genom att tävla med sina hundar vid vissa speciella tillfällen. Något som för övrigt
fortfarande sker på Grönland. Detta att tävla med sina bruksdjur förekommer för
övrigt även bland många andra ursprungsbefolkningar.
Så till pudelns kärna – det nuvarande meriteringssystemet. Här kommer Louis in i ett
resonemang med många kan. Det är klart att utvecklingen under vissa förutsättningar kan leda till något oönskat, men har det gjort det? Den tid under vilken vi har
haft meriteringssystem är förmodligen för kort för att kunna påvisa detta, men jag
återvänder gärna till Grönland. Så vitt jag har förstått från diverse artiklar jag läst
och samtal jag har haft med personer som är mer insatta i rasen än vad jag är, så ser
grönlandshunden ut likadan idag som den gjorde för 100 år sedan och detta trots att
det då och då tävlas med hundarna både på Grönland och här i Skandinavien. Rasen
ser dessutom likadan ut här i Skandinavien som den gör på Grönland. Noterbart
är också de hastigheter som man presterar på Grönland (mitt inlägg i Polarhunden
3/2013 och Gösta Karlbergs artikel i Polarhunden 4/2013).
Hur är det då med meritering utan krav på att mätas mot bästa tiden, dvs. vårt (alaskan malamute, grönlandshund och samojed) PD10-prov? Enligt min mening så är det
helt förkastligt eftersom man då inte tar hänsyn till att snö hela tiden förändras och
därmed dess egenskaper. Det som ena dagen kan vara en enkel prestation kan nästa
dag bli en närmast heroisk prestation. Banans topografi tas heller inte i beaktande.
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Låt mig ta två extremer:
1. Lägg ett PD10-prov på Lule älv med start i Södra Sunderbyn och mål i Gammelstad. Eftersom banan går nerströms hela tiden så kommer det att bli mycket lätt och
att klara detta prov. Observera att det inte finns något i reglerna som säger något
om att man inte får lägga en bana på detta sätt.
2. Den andra extremen är att lägga en bana för PD10 på Lugnets skidstadion i Falun
och i banan inkluderar den berömda Mördarbacken. Jag misstänker att det skulle
vara väldigt få, om ens några av klubbens medlemmar, som skulle klara av godkänd tid på denna bana.
Båda ovanstående extremer skulle dock kunna användas om godkänd tid stod i proportion till segrande tid, så som vi idag har det för PD60. Då skulle inte möjligheten
att välja en lättare bana för att klara av meriteringen heller vara möjlig, vilket tydligen sker idag. Jämför gärna med utställningsverksamheten där de insatta väljer att
ställa ut för domare som de anser dömer bra, dvs. dömer fram den egna hunden och
ratar andra domare.
När det gäller snön och dess inverkan på möjligheten att meritera har jag tidigare
tagit upp ett mycket tydligt exempel på hur tokigt det blir med givna/fasta tider. 2008
deltog jag i en tävling/meritering som hette Snöträffen och som genomfördes i Hållbovallen. Det snöade mycket rikligt under natten till meriteringen och även under
meriteringen. För oss som körde 2x30 km spelade det ingen roll eftersom gränsen
för godkänd meritering stod i förhållande till segrartiden. Sämre gick det för de som
körde PD10-provet, där inget spann lyckades komma runt under en timme. Några
veckor senare genomförde rasklubben för alaskan malamute en ny meritering PD10
i samband med sin malamutevecka i Särna. Vid detta prov klarade de flesta av tidsgränsen. Jag vet inte om det var samma hundar som deltog vid dessa två meriteringstillfällen, men jag tror att sannolikheten för det är stor. Stämmer mitt antagande att
det fanns hundar som ena veckan inte klarade av provet för att någon vecka klara av
det så har jag svårt att tro att det beror på något annat än att förutsättningarna var
helt annorlunda. Vill man ha meriteringssystem med givna tider för en viss prestation
så får man nog ägna sig åt inomhusaktiviteter där förutsättningarna kan standardiseras.
Vi kommer aldrig att tycka lika i denna fråga Louis och jag och jag kommer att
fortsätta att tävla med mina grönlandshundar i trygg förvissning om att de verkliga
experterna inom området, de grönländska inuiterna, gör det samma och hat gjort så
under lång tid utan att rasens exteriör eller bruksegenskaper har förändrats negativt.
Det verkliga hotet mot våra raser står inte att finna i att vi tävlar med våra hundar, det
står att finna i ett antal andra faktorer som jag nämnde i mitt förra inlägg, faktorer
som av någon anledning sällan eller aldrig diskuteras i Polarhunden.
Med detta avslutar jag mina inlägg i denna fråga.
Lennart Andersson
Bålsta
Polarhunden 5/2013
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Aktivitetskalender 2013-2014

SVENSKT POLARHUNDSMÄSTERSKAP
1-2 februari 2014

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

Orsa Grönklitts skidanläggning (skoterled) NV om Orsa. Grönklitt 13 km NV om
Orsa är en välkänd skidanläggning, snösäkert och med många kringaktiviteter
för den medföljande familjen. Bland annat björnpark med både björnar, vargar
och sibiriska tigrar.

17-19/1 2014
25-26/1 2014
1-2/2 2014
14-16/2 2014
21-23/2 2014

Vinterträff Hamra, SPHK’s rasklubb för grönlandshund
Vinterrace Lekvattnet, SPHK Västra
OG-loppet, Orsa, SPHK Gävle-Dala
Vinterträff i Årrenjarka fjällby, SPHK Övre Norra
Meriteringstillfälle för våra 4 polara raser i samband med
Draghunds-SM i Kiruna, SPHK Övre Norra i samarbete med 		
Kiruna Draghundsklubb

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

För norska deltagare: Orsa ligger ca 17 mil från Trysil
Arrangör SPHK GävleDala
Regler: IFSS och svenska tilläggsregler (SDSF) +meriteringsregler i de klasser
där meritering förekommer
Klasser: B & C klass: Nordisk stil, sprint och medeldistans.
Juniorklass även A-klass
Meritering: SH: 4, 6, 8 spann. LMD. UMD
GRL. 1*10 km (DP10) 2*30 km (DP60)
SAM. Sprint släde 4/6 spann

Medle

mmar

i SPHK

10% i s

hopen

om ko
den "S
PHK10
lämna
"
s i kass
an.

Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.
TROLLS foder och dragutrustning finns både i butiken och
vår webshop:
http://draghundcenter.se/webshop/

Banlängder: Exakta banlängder meddelas när snön kommit! Medeldistans
kommer inte att varva och vi har en tanke om att köra två helt olika banor
lördag & söndag. Banan går mestadels på skoterled och den är bitvis teknisk.
får

Anmälan: www.draghundsport.se under tävlingar/tävlingskalender/OG-loppet.
Utländska förare utan inloggningsmöjlighet anmäler på ylajarvis@gmail.com
OBS: Se hemsidan för vad klasserna heter på online-anmälningen! Licens och
grönt kort är ett krav för start i officiell tävlingsklass.
Sista anmälnings/betaldag: 27 januari, men det är diverserad anmälningsavgift
så ju tidigare du anmäler desto lägre avgift! Välkommen med din anmälan!
Avgift: 200-650 kronor. Se hemsidan för utförlig beskrivning. Avgiften sätts in
på SPHK GD pg 93 24 27 -8 Märk ”PM förarens namn”
Upplysningar: Malin 070-63 98 536 malin_sundin@hotmail.com
Frasse 070-582 21 71
Lottad startlista, PM, GPS karta, spårinformation och annat av nytta publiceras
på www.gavledala.sphk.se samt på SPHK GD facebooksida
Lördag kväll blir det gemensam middag på värdshuset på Orsa Grönklitt.
150 kr/pp
Boende: orsagronklitt.se eller orsacamping.se 0250-462 00
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14:e året i rad!
14:e året i rad!
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Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling, dels för att den
enbart
är för är
renrasiga
polarhundar, dels
att de tävlande
från Det
startärhar
all utrustning
Polardistans
en långdistanstävling
för för
renrasiga
polarhundar.
enmed
uniksig
tävling,
dels för att den
inklusive
matrenrasiga
till sig själva
och till hundarna.
hjälp fårfrån
tas start
emothar
under
och det finns
enbart är för
polarhundar,
dels för attIngen
de tävlande
medtävlingen
sig all utrustning
inga
depåer.
inklusive
mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns
inga depåer.
Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området Särna,
Lofsdalen,
Lillhärdal.
Start och
mål
är på Särna
Camping.
tid för målgång
är fredagen
den Särna,
7 mars
Tävlingen går
på markerade
leder
i vänlig
fjällterräng,
myrSista
och storslagen
skogsmark
i området
kl.
12.00. Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 7 mars
Lofsdalen,
kl. 12.00.
Distanser och klasser:
160
KM och klasser:
Distanser
Pulka
1-4 hundar
160
KM
Pulka
1-4 B,
hundar
Slädhund
4-8 hundar
Slädhund B, 4-8 hundar
Slädhund C, 6-8 hundar
Slädhund C, 6-8 hundar

300 KM
Pulka
1-4 hundar
300 KM
Pulka
1-4 B,
hundar
Slädhund
8-12 hundar
Slädhund B, 8-12 hundar
Slädhund C, 8-12 hundar
Slädhund C, 8-12 hundar

Betalning
Senast
Betalning
2013-11-30
Senast
2013-11-30
2013-12-31
2013-12-31
2014-02-24
2014-02-24

Startavgifter
160 km
Startavgifter
2160
500km
sek
23 500
000 sek
3 000 sek
4 000 sek
4 000 sek

300 km
3300
500km
sek
34 500
000 sek
4 000 sek
5 000 sek
5 000 sek

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch och
bankett
fredagen
7/3. Information
antal hundar
i mål
finnsfrukost
på vårinnan
hemsida:
Startavgiften
inkluderar
avgift för gällande
dragmeritering,
bildekal,
karta,
start, lunch och
www.polardistans.com.
Tävlingen
är meriterande
för alla
de finns
fyra polara
dock ej på alla
bankett fredagen 7/3. Information
gällande
antal hundar
i mål
på vårraserna,
hemsida:
distanser.
www.polardistans.com. Tävlingen är meriterande för alla de fyra polara raserna,. dock ej på alla
distanser.
OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt ovan för att
din
anmälan
ska registreras!skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt ovan för att
OBS!
Anmälningsavgiften
din anmälan ska registreras!
Startavgift sätts in på:
Bg
5574-8404,
Startavgift
sättsSPHK
in på: Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg
IBAN
NO: SE5880000836839843366932
Bg 5574-8404,
SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg
Anmälningsblankett
finns på hemsidan.
IBAN NO: SE5880000836839843366932
OBS!
Ange namn, adress,
telefon
och e-postadress på betalningen. Har du problem med betalningen
Anmälningsblankett
finns på
hemsidan.
skicka
ett mail
till camillaohrn@yahoo.com.
Har du
med Har
anmälan
skicka med
ett mail
till
OBS! Ange
namn,
adress, telefon och e-postadress
på problem
betalningen.
du problem
betalningen
2luba@telia.com.
skicka ett mail till camillaohrn@yahoo.com. Har du problem med anmälan skicka ett mail till
2luba@telia.com.
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Mer
information
hittar dusig
på rätten
vår hemsida
www.polardistans.com.
Arrangörerna
förbehåller
att ställa
in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.
Det går även bra att kontakta tävlingsledarna på e-post: race@polardistans.com eller per telefon till
Karina
(0)730-638099
eller Ninni
Hjortvall
+46 (0)702-272856 eller per telefon till
Det gårAndreasen
även bra att+46
kontakta
tävlingsledarna
på e-post:
race@polardistans.com
Karina Andreasen +46 (0)730-638099 eller Ninni Hjortvall +46 (0)702-272856
SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS
SPHK Västra
hälsar välkommen
till POLARDISTANS
Den naturliga
utmaningen

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

Funktionär på Polardistans 2014?

Tävlingen
markerade
vänlig fjällterräng,
myr och storslagen
skogsmark
i området
Kännergår
dupådig
manadleder
attihjälpa
till och arrangera
Polardistans
2014?
DetSärna,
Lofsdalen,
Lillhärdal.
Startintensiv
och mål är
på Särna
Camping.
Sistamed
tid förlite
målgång
fredagen
den 7 mars
kommer
att bli en
och
intressant
vecka
sömnärmen
med
kl. 12.00.

många skratt, upplevelser, stor gemenskap och ju fler vi blir des då lättare blir
kan Betalning
tänka digStartavgifter
att jobba hårt under en vecka
Senast
160 kmbland annat
300 kmkan hjälpa
funktionärer
som

arbetsbördan.
Distanser
och klasser:Vi behöver dig som
160
KMmat och husrum.
300 KMVi behöver
mot
Pulka 1-4 hundar
Pulka 1-4 hundar
oss med att:
Slädhund B, 4-8 hundar Slädhund B, 8-12 hundar

2013-11-30
2013-12-31

2 500 sek
3 000 sek

3 500 sek
4 000 sek

Slädhund
C, 6-8 hundar
• märka
banan Slädhund C, 8-12 hundar

2014-02-24

4 000 sek

5 000 sek

• arbeta ute på checkpoint med att ta emot och hjälpa de tävlande
Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch och
• arbeta med att serva funktionärer och tävlande med mat
bankett fredagen 7/3. Information gällande antal hundar i mål finns på vår hemsida:
• arbeta i sekretariatet
med
webb, tidsrapportering
m.m.
www.polardistans.com.
Tävlingen
är meriterande
för alla de fyra polara
raserna, dock ej på alla
• assistera domare och veterinärer
distanser.
• agera fotograf

OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt ovan för att
din anmälan ska registreras!

För mer information om de olika arbetsområdena gå in på www.polardistans.

com under
”Vill
Startavgift
sätts in
på: du bli funktionär” och läs mer.
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg
IBAN
HarNO:
du SE5880000836839843366932
frågor eller funderingar hör av dig till tävlingsledningen per mail till
Anmälningsblankett finns på hemsidan.
race@polardistans.com eller funktionar@polardistans.com eller per telefon till
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen. Har du problem med betalningen
Karina
Andreasen
på +46 (0)730-638099
eller Ninni
Hjortvall
skicka
ett mail
till camillaohrn@yahoo.com.
Har du problem
med anmälan
skickapå
ett +46(0)702mail till
272856.
2luba@telia.com.
Arrangörerna
förbehåller
Hoppas att
vi ses! sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.

Karina
ochtävlingsledarna
Ninni Hjortvall,
tävlingsledare
Polardistans
2014
Det
går ävenAndreasen
bra att kontakta
på e-post:
race@polardistans.com
eller per
telefon till
Karina Andreasen +46 (0)730-638099 eller Ninni Hjortvall +46 (0)702-272856
SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS

Den naturliga utmaningen
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www.sphk.se/sodra
sphksodra@passagen.se

http://www.vastra.sphk.se
[Foto: Pernilla Wickström-Osietzki]

Ordförande

Hej på er alla

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

Just nu förbereder vi Västras vinterrace i Lekvattnet
2014. Ni kan läsa mer om det i vår annons i detta
nummer och på Västras hemsida som kommer att
uppdateras allteftersom. Det blir anmälan via draghundsportförbundets hemsida för första gången.
Vi kommer att ha meriteringar för alla fyra polara
raserna. Se närmre på respektive rasklubbs hemsida.
Ni är så välkomna antingen som tävlande eller om
ni inte vill ge er ut så långt finns det även plats för er
som funktionärer.

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

Jonas Nilsson med hunden Blue Neptune’s Egalite ”Light” på
Canicross, Skånedraget. [Foto: Josefin Andersson]

Välförtjänad rast för Lapplands draghundar i fjällen efter 5 mil körning.
[Foto: Monika Karlsson]
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Västras polarhundshelg med utställningen på Tånga
Hed i Vårgårda 31 augusti hade 80 anmälda och
tack vare detta gick vi ner på en domare, Boo Lundström, som skötte detta med utmärkta resultat . På
lördagskvällen höll Agneta Nilsson Hörnlund ett
föredrag om sina förberedelser inför Femundlöpet.
Anders Hörnlund bidrog på sin kant. Detta föredrag var mycket uppskattat. På söndagen var det
dags för skojracet runt Tånga hed där det var ett
20-tal startande ekipage.
Tack till alla funktionärer som gjorde polarhundshelgen möjlig. Förberedelserna för Polardistans är
även de i full gång, där det finns chans att uppleva
ett fjälläventyr både som tävlande och inte minst
som hårt kämpande funktionär. Hoppas detta räcker för att hålla hundarna och er själva i trim under
den mörka årstiden. Om inte erbjuder rasklubbarna
och övriga distrikt aktiviteter som säkert passar.

Ordförande

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

Vice ordf.

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

Kassör

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

Sekreterare

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Polarforskare Palmblad med styrelse och
aktivitetsansvariga i hasorna.
Polarhunden 5/2013
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SPHK Västra bjuder in till Västras Vinterrace i Lekvattnet
(Torsby i Värmland) den 25-26 jan 2014
STRÄCKA

STIL

Tävling 10 km * 2 dgr
Även juniorer

LINKÖRNING
PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL
SLÄDHUNDSSTIL
PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL
SLÄDHUNDSSTIL
LINKÖRNING
PULKASTIL
SLÄDHUNDSSTIL
PULKASTIL
SLÄDHUNDSTIL

Tävling 15 km * 2 dgr
Tävling 30 km * 2 dgr
Tävling 40 km * 2 dgr
Motionsklass,
5 km* 2 dgr
Dragprov 10 km

Rastyper
hundar
A, B, C
C
A, B, C
A, C
A, B, C
B

Antal
hundar
1-2
1-2
4-6
6
1-4
4-8
6-12
1-2
1-2
4
1
1

•
•

Pris
550:- (2 dgr)

•
600 :- (2 dgr)
700:- (2 dgr)
700:- (2 dgr)
400:- (2 dgr)

•

Boende
Nya Skogsgården Vandrarhem och Camping Lekvattnet (ca 10 km från
tävlingsplatsen), tel. 0560-52005, www.skogsgarden.se
Hemgården (ca 500 meter från tävlingsplatsen). Finns sovsal, stort kök,
bastu mm. Ta med egen madrass/liggunderlag och sovsäck. 100:- per natt
eller 200:- för hela helgen (fredag kväll till söndag em). Kontakta och boka
plats: Tina Olsson tiol00@outlook.com eller 0761915422
Fensbol hotell & vandrarhem 33km från Tävlingsplatsen. http://www.fensbolhotell.se
Torsby camping 28 km söder om lekvattnet. http://www.torsbycamping.se/

Det finns möjlighet för oss att äta gemensam middag tillsammans på lördag kväll.
Se västras hemsida för uppdateringar. http://www.vastra.sphk.se/
Vill du vara funktionär på Västras vinterrace? Skicka mejl till vinterrace2014@
gmail.com

350:- per test
(lördag och söndag)

VÄLKOMNA!

Tävlingen körs enligt IFFS regler med viktregler enligt ”Meriteringsregler” 2012-

Tävlingen körs enligt IFFS regler med viktregler enligt ”Meriteringsregler” 2012-2016 SPHK för
2016 SPHK för respektive dragprov och ras. OBS! Vid för få anmälningar slås
respektive dragprov och ras. OBS! Vid för få anmälningar slås klasser ihop före start.

klasser ihop före start.

MERITERINGAR:
MERITERINGAR
B-hundar
i
Dragprov
10.AM,
AM, GRL
GRL samt
Båda
dagarna.
B-hundar i Dragprov 10.
samtSAM.
SAM.
Båda
dagarna.
AM,
SAM
i Dragprov
(4-6-spann,pulkastil
pulkastil
1-4)
AM,
SAM
i Dragprov 60+
60+ (4-6-spann,
1-4)
C-hundar
Dragprov
20+ meriterande,
SH-cupen,
2*102*15
km, km,
6-8sp
C-hundar
Dragprov
20+ meriterande,
SH-cupen,
(4sp 2*10 (4sp
km, 6-8sp
6sp2*15
LMD,km,
6-12sp
6sp LMD,UMD)
6-12sp UMD)
Juniorer
maxfyra
fyrahundar
hundar
i slädhundsstil.
Se även
respektive
rasklubbs
för
Juniorer max
i slädhundsstil.
Se även
respektive
rasklubbs
hemsidahemsida
för info om
info om
meriteringarna.
meriteringarna.

Anmälan på SDSFs hemsida: http://www.draghundsport.se/kalender/default.aspx
Anmälan på SDSFs hemsida: http://www.draghundsport.se/kalender/default.aspx
Senast 3 januari vill vi ha anmälan och inbetalning för tävlingen

Senast 3 januari vill vi ha anmälan och inbetalning för tävlingen
Utländska Utländska
spann (samtspann
de som(samt
inte ärde
medlemmar
och anmäler
till motionsklass)
som inte iärSDSF
medlemmar
i SDSF
och anmälermejlar
till anmälan
till
vinterrace2014@gmail.com
.
motionsklass) mejlar anmälan till vinterrace2014@gmail.com .
DP10 anmäls i förväg. Nya försök på DP10 kan anmälas på plats dagen innan.
DP10 anmäls
i förväg.
NyaVästras
försökdistrikt
på DP10
kan5413-5595
anmälas senast
på plats
innan.
Anmälningsavgiften
betalas
till SPHK
till bg
dendagen
3 januari
2014, skriv
namn och klass på meddelandet. Obs! Ingen efteranmälan. Max 50 tävlande ekipage, förutom
Anmälningsavgiften betalas till SPHK Västras distrikt till bg 5413-5595 senast den
motionsklass och DP10. Grönt kort, licens är obligatoriska utom i motionsklass.
3 januari 2014, skriv namn och klass på meddelandet. Obs! Ingen efteranmälan.
Freddie Åkerlind.
Max 50 tävlande ekipage,Tävlingsdomare:
förutom motionsklass
och DP10. Grönt kort, licens är
Tävlingsansvariga: Dan Palmblad
+46(0)761414676
och Mats Jonson +46(0)709665165
obligatoriska utom i motionsklass.
Boende:
Tävlingsdomare:
Freddie Åkerlind.
Nya Skogsgården Vandrarhem och Camping Lekvattnet (ca 10 km från tävlingsplatsen), tel.
Tävlingsansvariga:
Dan Palmblad
+46(0)761414676 och
0560-52005,
www.skogsgarden.se
Mats
Jonson
+46(0)709665165
 Hemgården (ca 500 meter från tävlingsplatsen). Finns sovsal, stort kök, bastu mm. Ta med egen
madrass/liggunderlag och sovsäck. 100:- per natt eller 200:- för hela helgen (fredag kväll till
söndag em). Kontakta och boka plats: Tina Olsson tiol00@outlook.com eller 0761915422
 Fensbol hotell & vandrarhem 33km från Tävlingsplatsen. http://www.fensbolhotell.se
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 Torsby camping 28 km söder om lekvattnet. http://www.torsbycamping.se/


Nästa uppslag:

Skojracet på Tånga Hed den 1
september 2013 från Västras
Polarhundshelg i bild.
1
2
3

José Perez med sina huskies
Niklas Olsson med sina huskies
Tina Olsson med sin husky och
en grönendaler
4 Dan Palmblad med samojeden
Snötrollens Sira Faina
5 Tomas Johansson med samojeden
Nova
6 Linnea Andersson med sin husky
7 Lenita Remneman med sina
huskies
8 Eva Skullman med sina samojeder
på Tånga Hed 1 sept 13
9 Mats Jonson med sina huskys
10 Lenita Remnemans två huskies
11 Tre små samojeder på stakeout
första gången: Olenkas Anastasia,
Akim och Alyona 4 månader
Foto: Anna Palmblad
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vilka aktivieter ni vill ha i ditriktet. Även ni som vill hjälpa till med lite av varje, inget
är omöjligt. För vi vill ju ha ett aktivt distrikt.
Info från draghundsportförbundets årstämma. Gröna kortet kommer inte längre att
kunna göras via nätet utan kommer endast ske via kurser i klubbarnas regi med en
godkänd kursledare, t.ex. domare.
Vi har två från distriktet som kommer att utbilda sig till domare. Det är Evert Larsson
och Linda Almqvist för dragtävling.

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

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

Här bor jag när vi är på turné, säger Samscha’s Keb.
[Foto: Boel Malmström]

Vice ordf.

Evert Larsson, 070-310 95 41

Sekreterare

Leo Kirgios, 076-906 47 74

Kassör

Helen Söderlund,
Fågelsångsväg 9, 761 63 Norrtälje

Ledamot

Monica Larsson, 070-203 04 61

Suppleant
Vakant

Kommittéer

Dragsport: Britt Forsgren, Styrelsen
Fjälläventyr: Andreas Knudsen, Kenth
Hjelm, Anders Larsson, Lennart Andersson
Ungdomsledarna: Vakant
Utställning: Linda Almqvist 013-583 73
Jeanette Engström

Valberedning

Charlotta Ludvigsson, 070-770 61 63

Hej!

Tack alla utställare och funktionärer för en lyckad utställning i Herrfallet. Vi hade även ett extra
årsmöte där vi fyllde på de vakanta platserna i
styrelsen. Tre nya ordinarie ledamöter blev invalda,
Evert Larsson, Monica Larsson och Leo Kirigos,
som vi hälsar välkomna. Suppleantplatserna lämnades vakanta till det ordinarie årsmötet som kommer att hållas den 11 Januari 2014. Platsen blir i
Herrfallet klockan 16.00. Se sparat kallelse.
I samband med årsmötet kör vi våra hundar lördag
och söndag den 11-12 Januari 2014. Det kommer
bli en inofficiel dragtävling. Har vi dessutom tur
med vädret som vi hoppas på snö, så kommer det
vara möjligt att köra två olika spår. Ett på 10 km
och ett på 30 km. Se separat annons.
Tanken med att köra i Herrfallet är att vi kan få upp
till spår på över 6 mil om vi vidareutvecklar inför
kommande år, då det gäller vinterarrangemang det
är nått som jag personligen brinner för och hoppas fler gör.Vi har hjälp från både Herrfallet och
komunen och värt att utveckla vidare. Det kommer
finnas spår även för er som är nya som vill prova på
alla är välkomna.
Till årsmötet hoppas jag vi får ett stort antal deltagare för det är ni medlemar vi är till för. Kom och
ge förslag på vad ni vill att styrelsen ska jobba med
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Även ni som spelar via ATG kan ladda er favoritförening på kortet SPHK Mälardalen
är med. Varje gång kortet dras är vi med om sponsring.
Vi ses i spåret, och hoppas på en härlig vinter tillsammans med våra hundar.
Hälsningar Britt med styrelsen

SPHK Mälardalen

hälsar varmt välkomna till

Arboga Arctic Race!
Plats: Herrfallets fritids och konferensanläggning.
Anmälan
Anmälan sänds till anmalan.malardalen@gmail.com senast den 2014-01-03.
Betalning: PG: 171- 5788. Efteranmälan möjlig till förhöjt pris.
Boende
Eventuellt boende bokas direkt till Herrfallet. Tel. Herrfallet 0589-40110.
Banor och pris
10 km, 75 kr efteranmälan 100 kr. 30km, 150 kr efteranmälan 200 kr.
Båda banorna hålls öppna på lördagen och 10 km banan hålls öppen
på söndagen.
Mer information kommer den 2013-11-28.
Håll koll på hemsidan för vidare information!

Alla varmt välkomna
Önskar
Styrelsen Mälardalen
Polarhunden 5/2013
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Britt Forsgrens ledare på mälardalsdistriktes sida i Polarhunden 4/2013 känns något
kryptisk då jag inte riktigt förstår vem den vänder sig till. Vänder den sig till nya
styrelsemedlemmar eller distriktets övriga medlemmar? Med anledning av det som
Britt skriver och de tolkningar det kan ge upphov till vill jag göra följande förtydliganden rörande projektet Fjälläventyret.

Svenska Polarhundklubbens (SPHK)
distrikt Mälardalen kallar till årsmöte

1. Fjälläventyret har genomförts helt på ideell grund. De som har ansvarat för projektet har inte fått någon som helst form av ersättning för detta.

Datum: 2014-01-11
Tid: 16.00
Plats: Herrfallets fritids- och konferensanläggning.

2. Vi som står bakom projektet anser att fjällturer ger ännu en dimension till livet
tillsammans med hundarna och har därför velat dela med oss av de kunskaper
som krävs för att genomföra fjällturer på ett säkert och njutbart sätt. Vid fjällturer
kommer dessutom hundarnas unika egenskaper till sin fulla rätt, något Britt tycker
att aktiviteterna skall ge, citat: ”Vi vill ju att man skall aktivera hundarna med
aktiviteter som dom är till för”, slut citat.
3. Vi har genom åren mött polarhundsägare som uttryckt en önskan om att kunna
komma upp till fjällen med sina hundar, men som pga. bristande kunskaper har
tvingats avstå och som av den anledningen frågat oss om inte vi (som ägnar oss
åt fjällturer) skulle kunna genomföra någon form av kurs för att lära ut det som
behövs. Just detta var syftet med Fjälläventyret.
4. Ja, det kostar pengar att ha hund och ju fler hundar desto högre blir kostnaderna.
Om man sedan betraktar det som dyrt eller inte är ju upp till de värderingar som
den enskilde hundägaren har. Dyrt eller billigt är ju inga absoluta begrepp utan uttrycker hur jag upplever att kostnaden står i relation till det jag får. Kostar något
mer än det jag tycker att det är värt, ja då upplever jag det som dyrt och vise versa.
När det gäller friluftsutrustning så blir det en ansenlig summa om man skall skaffa sig
allt som krävs för vintertältning på fjället, men vem har sagt att man måste skaffa sig
allt på en gång? Det är klokare att ta något steg i sänder och exempelvis börja med
att gå stugturer då man genom denna övernattningsform kommer ifrån kostander för
ex. tält och sovsäck för vinterbruk. Man bör även se inköp av ex. tält och sovsäck
som en investering som man har glädje av under många år framöver. En bra sovsäck
kostar ungefär som 6-7 utställningar och ett bra vintertält ungefär dubbelt så mycket
och denna utrustning håller för de flesta i många, många år. Är detta dyrt eller inte,
tja, den värderingen ligger, som jag tidigare skrev, helt i betraktarens ögon.

På Dagordningen: Ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner
Motioner skall vara sekreteraren Leo Kirgios tillhanda senast den 7/12-2013.
Adress för motioner
sekreterare.malardalen@gmail.com
Leo Kirgios
Röcklingeås 102
744 31 Heby
Adress för årsmötet
Herrfallet fritids- och konferensanläggning, 732 93 ARBOGA
Koordinater
WGS 84 (lat, lon)
N 59° 23.611’, E 16° 1.224’
WGS 84 decimal (lat, lon)
59.39352, 16.02040
RT90
6585895, 1512230
SWEREF99 TM
6584316, 557953

Observera dock att fjällturer på intet sätt förtar värdet av aktiviteter på hemmaplan
och fjällturer skall inte ses som en konkurrent till aktiviteter på hemmaplan utan som
ett komplement, en utveckling av dessa.
Lennart Andersson
Bålsta
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Från ringens mitt i Herrfallet
[Annica Uppström] SPHK Mälardalens distrikt arrangerade sin höstutställning i natursköna Herrfallet utanför Arboga, och jag har blivit
ombedd att skriva några rader ur mitt perspektiv. I min ”ring” fanns
samojeder, alaskan malamutes och grönlandshundar, min kollega Ewa
Widstrand dömde siberian husky. När jag skriver detta har jag utställningskatalogen framför mig, och kan därmed namnge några av hundarna.

att när man står i ringen och ska placera
samojederna av utmärkt kvalitet ska tankarna gå till fjällen. Man ska tänka att
man är till fjälls, det är ett fruktansvärt
snöoväder och i detta oväder måste man
ta sig hem. Man får hjälp med sin hemfärd av en enda samojed. Den samojeden
man väljer för denna färd är den man ska
placera först i utställningsringen.

Även samojedtikarna visade i stort mycket hög kvalitet. Hela 7 stycken var anmälda i bruksklass, och det var en fröjd
för ögat att få se så många fina hundar
med effektiva rörelser. I öppenklass tikar fanns dagens vinnare, Kvarnlyckans
Alisia, en tik men tydlig könsprägel och
många fina rasdetaljer. Denna tik slutade
så småningom dagen med att bli Best in
Show, en final som Ewa Widstrand och
jag dömde tillsammans. I stort kan jag
säga att det var många fina samojeder på
plats med bra benlängd och de flesta med
riktigt bra pälsar. Ibland ser man överpälsade, lågställda samojeder men det
var inget större bekymmer för dagen.
Nästa ras var alaskan malamute där först
två tikvalpar kom in i ringen. Båda fina
tikar som belönades med HP. För dagen
visade sig Cheya’s Saintline Runs To Cahppes bäst av de båda. Bland de vuxna
hanhundarna fanns flera som belönades
med excellent. Från Bruksklassen utmärkte sig Cahppes Black Jasper som
blev dagens bästa alaskan malamute. En
kraftfull och stabil hanhund med ett utmärkt rörelseschema och härligt temperament.

Med dessa tankar i huvudet föll mitt val
på Cassamiras Edziza-Storm, en hane
som för dagen tog för sig och utstrålade
styrka och uthållighet.

Tre grönlandshundar mötte upp, och
bland dem en lovande valp, Smöla av
Trolldom, som slutade dagen med att
bli Best in Show-valp. Championhanen

Första rasen i ringen var samojed, och
hela 9 valpar var anmälda. Valpar är alltid underbara, och att placera valpar som
är i olika tillväxtfaser är naturligtvis en
utmaning.
Den vinnande valpen för dagen var Olenkas Akim, en hanvalp med härlig benlängd, fina rörelser och utmärkt pälskvalitet för sin ålder. Ingen juniorhane hade
mött upp för dagen, men de vuxna hanhundar som fanns på plats var i stort sett
av excellent typ. I bästa hanhundsklass
fanns 4 hanar med CK, och när jag stod
för att placera dem drog jag mig till minnes SPHKs första exteriördomarkonferens 1996. Då var budskapet till de närvarande domarna,
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Nordic Sled Dog’s P Borealis var en utmärkt representant för rasen med utmärkta polara egenskaper och som utstrålade kraft och energi.
För att sammanfatta min dag i ringen var
det riktigt roligt att det kom så många
fina polarhundar till start. Det går inte
att peka ut något specifikt genomgående
fel på hundarna som visades. Flera veteraner hade mött upp, och det uppskattar
jag verkligen. Det är kynologiskt viktigt
att veteraner visas på våra utställningar,
men de ska naturligtvis vara i så god form
som dagens alla veteraner var – några av
dem med bländvita tänder. Ofta har ve-

teranerna gått i avel, och det är viktigt
att ”nästa generations uppfödare” får se
vilka hundar som ligger bakom i stamtavlorna. Genomgående var det utmärkt
mentalitet på alla hundar på plats, och
det är mycket glädjande. Jag vill rikta ett
tack till arrangören och de duktiga ringsekreterarna. Det är ett stort arbete, både
före under och efter, att få en utställning
att fungera. Ett riktigt stort tack till alla
er utställare som kom med era fina hundar, något som jag känner stor ödmjukoch tacksamhet för.
Annica Uppström
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Med 20 tassar i Jämtlandsfjällen
[Siw Tikkanen-Aldén] Torsdagen den 29/8 samlades vi på Vålådalens
fjällstation, fem glada fjällvandrare & lika många hundar, för gemensam avfärd ut i Jämtlandsfjällen. Vi som deltog var Jan-Olof Högström,
Petra Dalenklint, Marie Israelsson, Siw Tikkanen-Aldén & make Tony.
Tillsammans hade vi fem hundar av tre polarraser; tre samojeder, 1 grönländare samt 1 siberian husky. Det var fyra hanar samt en tik så det var
lite gruffigt emellanåt.
Tillsammans traskade vi iväg mot vårt
första mål; Stendalsstugan, 12 km väster
om Vålådalens fjällstation. Själva stugan
brann ned 2010 och när vi kom fram pågick bygget av en ny stuga för fullt och
den nya stugan beräknas vara klar i början av 2014. Första deletappen bjöd på
varierande utmaningar bl.a. en kännbar
stigning. Det var skönt att komma fram
och få i sig varm mat.
Etapp nr 2 startade på fredag morgon
med strålande väder och siktet inställt på
Gåsen som är den högst belägna fjällstugan på 1100 m.ö.h. Gissa om den stigningen kändes i benen  Under vandring-
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en dit ändrade vädret karaktär till blåsigt
och det var skönt med jacka, mössa &
handskar. Vi hann dock med en skön fika
i det fina vädret innan det började blåsa.
På Gåsen fick vi ha hela ”hundrummet”
för oss själva så vi hann med att äta, prata och ha det bra tillsammans.
På lördagsmorgonen gick vi i samlad
tropp från Gåsen, i dimma, på väg mot
Vålåstugorna. Dimman övergick snabbt
i regn och regnet följde oss under hela
dagen; gissa om det var gott att krypa
in i vindskyddet för välbehövlig mat- &
chokladpaus. Väl framme vid Vålåstugorna visade det sig att hundrummet var

upptaget av ripjägare men stugvärdarna
ordnade ett hundrum till oss. Heder åt
dem för det.

sina bägge vorstehtikar där den äldsta
var 14 år och fortfarande bar sin klövja.
Härligt att se.

Ännu en kväll med god mat, en slurk vin
och blöta kläder på tork. Under tiden vi
satt inne och hade det bra så började det
snöa, tro det eller inte. På morgonen var
marken vit av snön och hundarna var jätteglada. Så var det då söndag morgon
och dags för vår sista etapp, den tillbaka
till Vålådalens fjällstation. Vi startade
med snö på marken och ju ländre ned vi
kom, desto varmare blev det. På vägen
tillbaka mötte vi flera fjällvandrare, bl.a.
en mycket trevlig man som jagade med

Under hela turen hade vi sällskap av renar. Månne Tomtens renar på sommarbete kanske. Det sköna med att vandra
i fjällen såhär är lugnet i kroppen och
själen.Tryggheten i att lunka framåt, 1
steg i taget, att höra hundarna andas, få
renvittring m.m., ta fikapaus när man så
önskar, njuta av luften, utsikten. I vår
strassade vardag är en tur som denna
obetalbar. För dig som inte var med på
denna turen kan jag bara rekommendera
att vara med nästa år.
Polarhunden 5/2013
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www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Agility träning ska vara roligt.

Ledamot/Kassör

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

Ledamot

Hej alla medlemmar!

Ledamot

Nu är det hög tid att anmäla sig till Polarhundmästerskapet i Orsa-Grönklitt.

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

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

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

Tänk på att det i år är differentierade anmälningsavgifter, så att det blir dyrare ju längre man väntar
med att anmäla sig. Alla rasklubbarna har lagt meriteringstillfälle på PM 2014 och allt talar för att det
kommer att bli ett jättefint arrangemang, så missa
inte detta tillfälle att meritera dina hundar.
Håll koll på hemsidan och facebooksidan för info
om träningsträffar under vintern. Årsmöte för GävleDala blir under april månad, som vanligt. Inbjudan med tid och plats kommer i nästa nummer.
Gott nytt år!
önskar Cecilia och styrelsen

Fyrspannskörning

SPHK Gävle-Dalas ungdomsläger den 21-22/9
Den 21-22 september anordnade ungdomssektionen i SPHK Gävle-Dala
ett ungdomsläger för alla ungdomar mellan 11 och 17 år med polar-hundar.
Vi höll till på Gagnef-Floda brukshundklubb i Dala-Floda. Vi fick tre stycken
anmälningar, tre tjejer i åldrarna 15 respektive 17 år. Två tjejer hade samojed
och en hade siberian husky. Två av deltagarna kom redan på fredagen medan den
tredje kom på lördag morgon.
Lördag
Eftersom det även genomfördes MH på
klubben med ett annat gäng så bestämde vi oss för att göra aktiviteter utanför
klubbens område på förmiddagen. Så vi
började lördagen med en kort presentation innan vi tog oss iväg på en dragtur.
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Två av tjejerna hade inte kört med sina
hundar innan, så vi gick igenom viktiga
saker att tänka på, utrustning m.m. samt
att de ovana hundarna fick prova på lite.
Sedan blev tjejerna tilldelade varsin kickbike och så tog vi oss iväg. Vi som var
ledare körde spann respektive saccovagn
tillsammans med ungdomarna medan
Micke Berglöf följde efter med bil.
Efter ungefär halva sträckan hade vi planerat att stanna för att prova på spår
samt fika lite. Micke visade hur man lägger spår och alla deltagarna fick sen lägga
egna spår. Medan spåren fick ligga till sig
Polarhunden 5/2013
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Lena ger instruktioner inför lydnads momentet.

Trötta hundar.
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så fikade vi och pratade hund. Efter fikat
var det dags att gå spåren med hundarna.
Sedan fortsatte vi dragrundan tillbaka
till brukshundklubben. Alla hundarna
skötte sig jättebra både i spåret och framför kick-biken. En av samojederna ville
först inte springa på, men när hon fick
en kompis bredvid sig så förstod hon vad
hon skulle göra så då blev det fart.
Efter lunchen körde vi lite agility. Deltagarna fick prova på de olika hindren och
även prova olika kombinationer. Hela tiden försökte vi anpassa till förarnas och
hundarnas olika erfarenheter och möta
dem där de var inom de olika grenarna.
Efter agilityn visade vi även lite rallylydnad. Det var ett gäng trötta tjejer och
hundar efter dagens aktiviteter, så innan
middagen tog de allihop en tupplur. Efter
middagen fick tjejerna även göra hundgodis som vi sedan torkade i ugnen under
natten.

En härlig dragtur.

Söndag
På söndagen började vi dagen med att
gå ut på lydnadsplanen för att få prova
på lite kontaktövningar, inkallning och
lite andra typer av lydnadsmoment. Hela
tiden utifrån sin egen och hundens förmåga. Sen var det dags för lite freestyle
som Anna (Lenas dotter) höll i. Hon var
visserligen en av deltagarna, men är den
som behärskar detta bäst. Freestyle är
väldigt roligt då man gör tricks tillsammans med sin hund. Som avslutning på
denna helg hade vi en liten skojbana som
innehöll olika moment av de flesta grenar vi provat under helgen. Alla tjejerna
fick med sig ett pris hem. Två av tjejerna hann dessutom med att få prova på
att köra fyrspann innan det var dags att
packa ihop och åka hem.
		
Tack alla för en jättetrevlig helg! Vi hoppas att ungdomarna fått mycket nyttigt

Deltagarna har lagt spår.

med sig för framtiden och att detta kan
inspirera våra ungdomar att fortsätta ha
roligt tillsammans med våra underbara
polarhundar!
/ Monika Berglöf & Lena Lindberg,
ungdomsansvariga i SPHK Gävle-Dala
Polarhunden 5/2013
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www.sphk.se/nedrenorra
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

Lappland Dream Q-boll (97 % seppalaandel) önskar god jul.
[Foto: Monika Karlsson]

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

I väntan på snö
I Nedre Norra pågår just nu planeringen inför
klubbmästerskapen som kommer att gå av stapeln
i Norråker med Rickard Harrysson som tävlingsledare.
Tävlingen går samtidigt som Beaver trap trail alltså
den 20-22/3 2014. Anmäl er nu till en superkul tävling med massor av människor i nordligaste Jämtland.

2:e Suppleant

Är du medlem i NN och har ideer på vad klubben
ska arrangera så hör gärna av dig så kanske vi kan
hjälpas åt och göra ideerna till verklighet.

Revisor

Till sist vill styrelsen önska er alla en riktigt god jul
och ett gott nytt år med många härliga turer med
våra hundar.
Alf

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

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
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God Jul & Gott Nytt År
önskar Chiliway's kennel
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vintern, med trevlig samvaro och massa hundkörning i fjällmiljö. Mer info kommer i
nästa nr. av Polarhunden.

www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

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

Vice ordförande

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

”Mac” Macadamia of Jedeye & ”Dozer” Bulldozer of Jedeye.
Mac var också en av hundarna på 2008 års Iditarod.
[Foto: Donald Eriksson]

INBJUDAN TILL MERITERINGSTILLFÄLLE

Sekreterare

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
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Förutom aktiviteterna i Övre Norras regi så händer det en hel del i hela landet, så
kolla i aktivitetskalendern ifall ni vill ha tips på meriteringar eller träffar inför kommande vinter. Utöver det så hoppas vi på att snön fortsätter att komma och att fjällvärlden erbjuder en magisk vinter så man kan få sig en och annan tur. Inför detta så
är det bara att fortsätta träna hundarna, planera i kalendern och önska ledighet från
jobbet så allt det man vill göra blir möjligt. Kanske även förhandla med en och annan
chef så man kan få fler semesterdagar än vad man har, så dagarna räcker till. Ingen
annan som har det problemet?
Kalla vinterhälsningar från Övre norras styrelse,
vid pennan Sekreterare Sofia Brännström

Vi har nu haft en del aktiviteter inom SPHK Övre
norra, bland annat har vi nu under hösten haft en
föreläsningsdag med otroligt duktiga hundmänniskor samt en draghundsträff i Piteå som lockade
till sig många entusiaster samt en träff i Kalix med
blixtföre som underlag, men bra gick även det med
trevlig samvaro med likasinnade.
Men till det absolut viktigaste, nu kommer snön... I
alla fall här uppe i övre norra så snöar det för fullt.
En del har kunnat börja köra släde medan andra
väntar på något mer snö för att säkra för ankarfäste. Till och med på hundarna ser man en skillnad,
när kylan och snön börjar komma, helt underbart
är det. I och med att snön börjar dala ner och vi är i
den årstiden vi är så börjar alla planer inför vintern
ta form.
Helgerna från december till april är på när till fulla
av aktiviteter som man hoppas kunna fara på. Här
i Övre norra har vi i februari två större händelser som kommer att ske. Vi kommer att för våra
fyra polara raser ha meriteringstillfälle i samband
med draghunds-SM i Kiruna 21-23 februari 2014
(se mer information i separat annons), och helgen
före draghundsträff i vackra Årrenjarka fjällby. Vi
hoppas denna träff ska blir lika omtyckt som förra

SPHK Övre Norra inbjuder våra fyra polara raser till meriteringstillfälle i
samband med draghunds-SM i Kiruna 21-23 februari 2014.
Kiruna slädhundsklubb har gedigen erfarenhet av att arrangera
draghundstävlingar och nu har vi möjligheten till ett samarrangemang i
samband med årets SM.
Regler: IFSS och svenska tilläggsregler, SDSF samt meriteringsregler för alla fyra
raser.
Klasser: B och C-klass: Nordisk stil, sprint och medeldistans.
Meritering:
		
		
		

Siberian Huskey sprint och medeldistans.
Samojed DP 60
Alaskan malamutes DP 10 och DP 60
Grönlandshund DP 10 och DP 60

Då tillgången på banor är stor så blir ingen distans med varvning.
Anmälan: www.draghundsport.se under tävling/tävlingskalendern finns SM i
Kiruna.
Betalning av meriteringsavgiften på 50 kr ska ske kontant på plats, utförligare
info kommer.
Licens och grönt kort är ett krav för start i officiell tävlingsklass.
För upplysningar och info ta kontakt med Helen Söderström 076 14 6513,
hedsvedjan@hotmail.com
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Historien om hur alaskan malamute blev en ras
– vilken version skall man tro på?
Av Louis Liljedahl
Var hundras har sin historia och de flestas är väldigt spännande och exotiska, samt
innehåller inte sällan inslag av imponerande detaljer. De bekräftar ofta rasens utomordentlighet och romantiska ursprung i mytiska ordalag. Historien om hur rasen alaskan malamute skapades är inget undantag. Dessutom finns det många motsägande
versioner, och frågan är vilken man kan lita på.

Personerna
Eva Seeley, född Brunell, är huvudpersonen i denna historia och hon såg sin
första eskimåhund i ett hundspann på
en parad 1923 i sin hemstad, Worcester,
Massachusetts, USA. Den andre huvudpersonen är Arthur Treadwell Walden,
som var den som körde spannet. Han var
en Alaskaveteran, som efter att ha arbetat som hundförare under guldruschen
flyttat hem till Wonalancet, New Hampshire, där han och hans fru bedrev en
restaurangrörelse. Vid sidan om hade de
också en hundkennel, Chinooks Kennel,
som framför allt försåg den amerikanske
admiralen Byrds Antarktisexpeditioner
med draghundar. Den tredje personen är
Allan Alexander ”Scotty” Allen. Han var
också en Alaskaveteran, som ibland kom
och hjälpte Walden lite med hundarna,
och den fjärde är Ed Moody. Han skötte
och tränade hundarna och var med på en
av expeditionerna tillsammans med Walden och är ett ögonvittne som levde långt
in i vår tid.
Hundmaterialet
Jane Brevoort Walden (maka till Arthur
Walden) och Stuart D. L. Paine, beskriver i sin bok ”The Long Whip” de olika
hundtyperna som kom till Waldens kennel. Alaskahundarna (The Alaskans) var
på det stora hela korta och ganska kraftiga och vägde i genomsnitt 29,3 kg, men
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några kunde väga så mycket som 40,5
kg. De valdes framför allt för sin snabbhet. Eskimåhundarna (The Eskimos, se
bild 1) var en aning tyngre och vägde i
genomsnitt 31,5-33,8 kg och var inte så
snabba som alaskahundarna, men uppvisade däremot mer styrka. Manitobahundarna (The Manitobas) var magnifika
hundar, stora och med kraftig benstomme. De vägde från 36 till 49,5 kg. De sibiriska hundarna (The Siberians) var små
och lätt byggda med tunna ben, men var
”snabba som ljuset.” Till hjälp vid avelsprogrammet på Chinooks Kennel fanns
Sir Wilfred Grenfell, internationellt känd
för sina många år som omkringresande
läkare bland eskimåer och indianer i provinsen Labrador, Kanada. Olyckligtvis
hade ohämmad rasblandning resulterat
i förstörandet av eskimåhunden från
Labrador, och därför använde man på
Chinooks kennel framför allt de, som var
minst påverkade av blandaveln för att
förbättra blodslinjerna.
En fara som alltid hotar en kennel med
många hundar tillsammans på en liten
yta är sjukdomar. Valpsjuka har svept
över många eskimåbyar genom historien
och skördat många offer, så det vore katastrof för expeditionerna om den sjukdomen skulle bryta ut. Hundarna i Wonalancet blev därför alla vaccinerade mot
valpsjuka. På Seeleys kennel, däremot,

1. Eskimåhund hämtad från Labrador.

hade man innan vaccineringen startade,
förlorat en hel del hundar i denna fruktade sjukdom. Vissa vintrar kunde de
förlora så många som 30 till 75 hundar,
medan genomsnittsförlusten låg på 15
hundar per år. Dessa siffror ger en liten
aning om vilka mängder hundar, som
det handlade om på Seelys kennel. Ingen
siffra på totalantalet hundar som de haft
under åren finns att uppbringa. Åtminstone har inte jag funnit någon sådan.
Hundarna anländer
Året är 1927 och Walden håller på att
anskaffa hundar till den första Antarktisexpeditionen. Walden köpte bl.a. in
79 hundar av Edward Clark, som ägde
Clark’s Trading Post i New Hampshire.
Han hade också en filial i Labrador. Genom Kanadafilialen köpte han upp pälsverk och hundar av bl.a. indianer och eskimåer. Clark var den tidens mest kända
uppfödare av eskimåhundar erkända av

den amerikanska kennelklubben och var
klubbens delegat. Ed Moody jobbade
som allt i allo med hundarna i Waldens
kennel. Han var en ung man då och mindes noga och väl, högt upp i ålder, när
och varifrån de olika hundarna kom in.
Detta har Ed Moody berättat för Bill
Matott och det finns att läsa i en intervju
med den senare i The Alaskan Malamute
Annual för 2010.
Just de 79 hundar som kom från Labrador och Quebec, av vilka de flesta
bedömdes vara labradoreskimåhundar
(Labrador Huskies) och grönlandshundar (Greenland Huskies), är av särskilt
intresse för oss. Admiral Byrd anställde
en Dr. David E. Buckingham att välja ut
lämpliga hundar för expeditionen. De
fick nämligen in hundar av alla de slag
och på grund av uppblandning med europeiska hundar, var de ”riktiga” eskimåhundarna inte helt lätta att få tag på.
Polarhunden 5/2013
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påstår bestämt att Rowdy ingick i de 79
hundar som kom från Clarks filial i Labrador, vilket ju överrensstämmer med
vad Eva Seeley själv anger först (som en
Labrador Husky).

Olika versioner
Nu går meningarna isär vad som hände.
Eva Seeley skriver själv i sin bok tillsammans med Martha A. L. Lane, Chinook
and his family, att Rowdy var en ”Labrador Husky.” Så här låter hennes ord i
min översättning: ”Det var tidigt på sommaren som Rowdy kom till kenneln. Han
var en ung labradoreskimåhund (Labrador Husky), vars silvergrå päls med
svarta inslag fick honom att framstå som
verkligt elegant (bild 2). Han hade en
buskig svans, spetsiga öron och nos och
en svart ring kring varje öga, som skulle
få en att tänka på en clown på en cirkus
om denna fina form inte genast hade vunnit ens beundran.” ...
... ” Under de första dagarna på kenneln
kände sig Rowdy ensam och olycklig.
Alla tyckte synd om honom och det tycktes inte gå att göra någonting för att få
honom att vara nöjd med sitt nya hem.
Han hade gott om mat och det fanns alltid friskt, kallt vatten till honom. De bästa benen sparades till honom, men även
dessa var bara intressanta för honom någon kort stund. Stackars Rowdy började
att magra, han viftade sällan på svansen
och han fick ett olyckligt uttryck i sina
ögon som var ganska hjärtskärande. Någon turist sa något om, att om han pratade engelska, lät det som om han sa, att
han inte brydde sig om något som denna
kennel kunde erbjuda. Ordet ’engelska’
fick hundskötaren som hade hand om
honom att tänka på att han ju kom från
ett ställe där man bara pratade franska.
Man kallade på honom med ett franskt
uttryck morgonen därpå och Rowdy svarade med ett glatt skällande. Nu såg han
inte längre så olycklig ut, och alla som
besökte kenneln ansträngde sig att tilltala
honom med några franska uttryck.”
Det mest troliga är således att Rowdy
kom från ett ställe där det endast pratades
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2. Rowdy.

franska och det gör man definitivt inte i
Alaska, men däremot i de fransktalande
delarna av Kanada, d.v.s. Labador och
Quebec. Ed Moody hävdade bestämt att
Rowdy kom från Quebec och att Rowdy
bara reagerade på franska kommandon,
just som Eva Seeley själv berättar!
Eva Seeley har ändrat sin story när hon
senare berättar att Scotty Allen tog fram
en av de nyanlända hundarna och visade
upp den och sa att ”Så här skall den stora
slädhunden från Alaska se ut.” Sen följer två olika versioner av hur hunden fick
sitt namn. Den ena är att Scotty säger åt
Eva Seeley att ge honom ett namn, den
andre att Scotty själv gav honom namnet ”Rowdy of Nome” eftersom hunden
enligt honom sades komma därifrån. Allen påstår att han köpt honom av ett par
som kom från Nome, och som sa att de
hittat honom och trodde att han var stulen. Rowdy anges i en version ha varit två
år när han kom till Waldens kennel, men
fem i en annan. Ögonvittnet Ed Moody

En helt annan version av Eva Seeleys
första möte med Rowdy ges av Cynthia
Mekrut i boken ”History of Famous Sled
Dog Kennel Highlighted in Ceremony”
där i själva verket en av admiral Byrds
hundförare, Edward Goodale, presenterade Rowdy för Eva Seeley. Där sägs
också att Byrd lät avliva alla hundarna
efter hemkomsten på grund av att det
skulle bli för dyrt att hålla dem vid liv till
nästa expedition, som redan var planerad att ske några år framåt i tiden. Andra
källor säger dock att Rowdy var med på
den första expeditionen och blev skonad
från att bli avlivad på Antarktis. Upplägget var nämligen att de sämst arbetande
hundarna skulle bli mat åt de andra, och
de avlivades således redan på Antarktis.
Men hundföraren Goodale fattade speciellt tycker för Rowdy och fick honom
skonad. Rowdy kom sedan tillbaka till
Waldens kennel. Således ännu mer förvirring i beskrivningen av händelseförloppet.

(bild 3). Hans ursprung är det dock ingen
debatt om, men han är ändå intressant
i sammanhanget, eftersom han inte kom
från Alaska. Ett turistpar i Alaska köpte
honom av en Frank Gough från Dawson,
som ligger i den Kanadensiske provinsen
Yukonterritoriet. Emellertid planerade
de en resa till Europa, så de bad den
kände slädhundsföraren Leonhard Seppala att ta hand om honom. Seppala,
som mest var intresserad av lätta, snabba
hundar, erbjöd honom till paret Ricker i
Poland Springs, Main. Dit var Eva och
Milton Seeley bjudna en gång och där såg
de Yukon Jad, som de sen köpte av paret
Ricker.
Alaskahundar?
Kom det då inte några hundar alls hundar
från Alaska, som Seeley använde i början?
Nja, Eva Seeleys man, Milton Seeley, åkte
iväg till Nome och Norton Sound i Alaska,
där malamuten sades härstamma från.
Trots hans ansträngningar att hitta någon
”ren” eskimåhund där, fann han inga. I
varje fall kom han tomhänt hem. Och det
3. Yukon Jad.

En annan av Seeleys tidiga hundar, och
som rasen också byggdes på, var tiken
Bessie. Hon anges av Eva Seeley först
som en grönlandshund (Greenland Eskimo Dog) i sin bok. Sen ändrar dock
Seeley sin story en andra gång och säger att Bessies ägare ville flytta söderut
och kunde inte ha med sig hunden, som
hon påstod sig ha köpt av en person från
Alaska. Enligt ögonvittnet Ed Moody var
helt enkelt även Bessie en av de hundar
som kom med sändningen från Labrador.
Nu kommer vi till ännu en av Seeleys tidigaste avelshundar, nämligen Yukon Jad
Polarhunden 5/2013
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var inget konstigt med det, för i princip
var alla eskimåhundar uppblandade med
andra, icke-polarhundar på den tiden.
Visserligen står det i Eva Seeleys senare
berättelser att de tog in hundar från Alaska, men den uppgiften är väldigt svår att
få bekräftad av oberoende källor. Och
som sagt, allt var troligtvis ändå uppblandat på den tiden, så någon ”äkta”
malamute fanns nog inte någonstans.

avskild ras. Idag betraktas ju den kanadensiske eskimåhunden och grönlandshunden som samma ras, då man ser på
deras genetiska fingeravtryck, d.v.s. deras DNA. Malamutens DNA skiljer sig
på vissa punkter från de två nämnda typerna, vilket kanske kan förklaras med
renodlingen av malamutepopulationen
under de över 80 år som gått sedan rasarbetet började.

Om det nu var så, att få eller inga av ursprungshundarna, som Seeley använde
sig av, kom från Alaska, och kanske inte
heller var ”äkta” eskimåhundar, kan då
beteckningen alaskan malamute vara
berättigad? Det verkar förhålla sig så,
att åtminstone de flesta av Seeleys ursprungshundar kom från Kanada och
Grönland. Hur kunde då paret Seeley
veta hur den ursprungliga eskimåhunden från Alaska såg ut? Jo, Scotty Allen
sade till Eva Seeley att Rowdy såg ut som
den eskimåhund, som fanns i Alaska när
han var där under guldruschen. Walden
bekräftade det och instämde med att så
såg hundarna ut i Klondikeområdet när
han var där. Paret Seeley tog dessutom
kontakt med personer i Alaska och Yukonterritoriet för att få kunskap om hur
Alaskas egen eskimåhund såg ut, bl.a.
genom en biskop vid namn Bentley, som
åkte omkring i Alaska med hundsläde.

För att få svar på frågan här ovan, kan
vi titta lite närmare på hur en del av hundarna såg ut, som paret Seeley valde ut
för att skapa en ”malamute.” Vi kan
börja med Rowdy, som vägde 36 kg och
var 63,8 cm över manken. Eftersom han
ansågs vara en stor hund av Seeley, får
man ju anta att genomsnittsstorleken var
mindre, vilket också bekräftas av den
ursprungliga standarden (från 1935),
som för en hane säger 55,9-63,5 cm vid
manken och med en vikt mellan 29,3 och
38,3 kg.

Det är således fullt rimligt, att det fanns
en typ av eskimåhund med visst utseende
i de trakterna. Dock finns det ingen exakt beskrivning av en sådan hund, utan
de tidigaste nedtecknade vittnesmålen är
generella. Man kan dock konstatera att
särskilda färgvarianter favoriseras i vissa
regioner i Arktis. Ävenså finns mer eller mindre märkbara storleksskillnader
på hundar från de olika områdena. Men
frågan är, om en variant kunde betraktas som en från de andra polarspetsarna
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Några fler tidiga hundar av betydelse för
rasens skapande
Yukon Jad vägde 36 kg.
Bessie (tik) 26 kg.
Holly (tik) 24,8 kg,
Akeela (tik) 24,8 kg,
Muluk (hane från Alaska?) 38,3 kg.
Gripp of Yukon (hane) 34 kg, 55 cm.
Kim of Kotzebue (hane) 32 kg, 53 cm.
Keowuk of Kobuk (hane) 39 kg, 62 cm.
Färgen som valdes var företrädesvis varggrå och vit och masken på huvudet symmetrisk. Pälsen skulle vara lite grövre än
den på den sibiriska hunden men inte
fullt så sträv som grönlandshundens.
Tunn benstomme och blå ögon valdes
bort. Lägg märke till att alla dessa egenskaper redan fanns i materialet som Walden tog in från norra Kanada och som
man gjorde sitt urval på!

Samma standard som för eskimåhunden
Om man jämför med den standard för eskimåhund som godkändes av amerikanska kennelklubben 1935, är det i princip
exakt samma hund som beskrivs. Enda
egentliga skillnaden är den för malamuten obligatoriska symmetriska färgmasken i ansiktet och att det i standarden
för alaskan malamute står att hunden
härstammar från Alaska, vilket ju är en
sanning med stor modifikation. Eskimåhunden sägs i sin standard härstamma
från Grönland, Labrador och den nordöstra delen av kontinenten. Det är exakt
samma storlek i båda standarderna och
i princip är alla färger tillåtna för båda
raserna.
Att de båda standarderna i princip är
identiska är å ena sidan inte så konstigt,
eftersom paret Seeley helt enkelt valde ut
och avlade vidare på en viss typ av redan existerande eskimåhund, eller sättare
sagt renodlade vissa egenskaper på rent
kosmetiska grunder. Men å andra sidan
är det knepigt, att man på samma gång
ville ta fram en ny, från eskimåhunden/
grönlandshunden avvikande ras, som i
själva verket inte alls avvek från de senare i någon större omfattning. Jag kommer längre fram att återkomma till varför jag tror att man ville det.
Många järn i elden
Paret Seeley, som köpte Wonalancet Kennels av Walden 1931, hade flera projekt
på gång samtidigt. Deras huvudsakliga
sysselsättning var uppfödning, träning
samt försäljning av draghundar. Dels
försåg man admiral Byrd med hundar
till de resterande av hans expeditioner,
som blev fem till antalet, och dels sålde
man hundar till amerikanska armén under andra världskriget, och dels körde
man turister. Parallellt med uppfödning

4. Finn och Kearsage.

och försäljning av draghundar höll man
på med två rasprojekt. Man ville renodla den större och tunge eskimåhunden till att likna den hundtyp, som man
benämnde alaskan malamute samt den
lättare och mindre som man skulle döpa
till sibirian husky. Man hade alla typer
av hundar och blandade olika typer med
varandra för att få fram bra draghundar,
men blandtypshundarna blev naturligtvis
inte registrerade, medan man däremot
lät registrera de hundindivider som såg
ut som en malamute respektive siberian
husky. Förresten ansåg Seeleys, att de
bästa draghundarna var en blandning i
vilken det bl.a. ingick siberian huskytyp
och malamutetyp.
Med tanke på det antal år som det tog för
dem att få fram någorlunda enhetlighet
i avkomman, förstår man att de hundar
som det selekterades och avlades på, var
en brokig skara, mer eller mindre uppblandade med andra raser, såsom citerats
ovan. Man började sin avelsverksamhet
1927 och rasen blev erkänd 1935. Ett exPolarhunden 5/2013
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empel på en kull som man bedömde som
enhetlig, var den efter Yukon Jad och
Bessie och som gav fyra hanar. På bild 4
ser vi två av dem, Finn of Yukon (till vänster) och Kearsage of Yukon. Man känner igen lite av varje från deras blandade
ursprung. Jag tycker att Finn uppvisar det
för siberian husky typiskt smala huvudet
utan stop, med öronen högt ansatta och
placerade långt bak, medan Kearsage
mer påminner om en grönlandshund med
sin kraftiga skalle, öronen längre isär och
osymmetriska färgteckning. Lägg märke
till den inte alltför grova benstommen.
Tassarna är inte heller överdrivet stora.
Allt i jämförelse med dagens malamuter. De var i samma storlek som sin bror
Gripp of Yukon, vars mått redovisas i tabellen ovan.
En soppa av raser
Oavsett var de kom ifrån, hundarna som
användes i avelsarbetet att skapa rasen
alaskan malamute, kan man konstatera,
att inte nog med att de inte kom från
Alaska, de var dessutom mer eller mindre
uppblandade med andra raser. Walden
och Paine beskriver situationen så här:
“När europerna kom, hamnade huskyn
i smältdegeln. Hudson’s Bay-kompaniet
började avancera västerut, vilket resulterade i en hel del rasblandningar. En annan
viktig faktor var guldruschen i Klondike.
Raserna blev till så många ihoptvinnade
trådar, att inte ens en expert kunde reda
ut dem” (min översättning). Det finns i
litteraturen om pälshandeln väl belagt
hur hundarna i norr blandades.
Kapten Alan Innes-Taylor, som hade ansvaret för hundanskaffningen till Byrds
expeditioner, berättar att även om de
alla var huskies, så fanns det inte en enda
riktig husky bland den brokiga samling
av hundar, som samlats ihop från Arktis
till den andra Byrdexpeditionen, av den
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enkla anledningen att ett sådan djur inte
existerade. De ansträngde sig verkligen
att hitta ”riktiga” eskimåhundar, och
hans uttalande överrensstämmer med
i litteraturen övriga redovisningar om
omfattande blandning mellan inhemska
hundar och europeiska.
Hur skall man nu ställa sig till denna
soppa av motsägande och förvirrande
information samt önsketänkande? Svek
minnet Eva Seeley när hon på äldre dar
skrev om de händelser, som skedde så
långt tillbaka i hennes liv? Eller kan man
godkänna det som en konstnärlig frihet
att försköna verkligheten lite?
Vi får inte heller glömma, att depressionstiden i USA hade börjat, och det
var svårt att få jobb och försörja sig. Så
kennelbusinessen gav ett säkert klirr i
kassan. Man fick vid försäljning nämligen dubbelt så mycket betalt för en registrerad hund som för en oregistrerad.
Vi skall också komma ihåg att paret Seeley skaffade sig fullständig kontroll över
den nybildade malamuteklubben och rasen under dess första decennium, vilket
Robert Zoller utförligt berättar om i sin
redogörelse ”The Critical Years.”
Sen hade man i USA inte någon inhemsk
hundras att vara stolt över, vilket kanske
grämde dem, eftersom många andra länder hade det, inte minst grannen i norr.
Jag tror att den amerikanska kennelklubben var väldigt positivt inställd till att få
fram en egen inhemsk ras, vilket ju också
bekräftas av den generösa policy, som
man förde när man tillät registrering av
så många hundar med okänd härkomst.
Var kommer rasen alaskan malamute
ifrån?
Nå, kommer verkligen dagens alaskan
malamute från de hundar, som eskimå-

5. Kanadensisk eskimåhund, grönlandshund och kanadensisk eskimåhund.

erna kring Nortonsundet i Alaska hade?
Eller är den en renodling av en heterogen
grupp hundar av blandad härkomst med
ett visst utseende? Det finns kanske fler
alternativ att välja mellan. I vilket fall,
så vad paret Seeley gjorde enligt min mening, var att välja ut en redan existerande
typ av eskimåhund eller egenskaper, som
fanns spridd/a över hela Arktis, men som
de menade bara fanns i Alaska, och ge
den rasstatus. Faktum är att man än idag
kan ta en eskimåhund från nästan var
som helst i Arktis som kan få Cert i en
malamutering. Eller vad sägs om de individer av kanadensisk eskimåhund och
grönlandshund som visas på bild 5?
Lägg slutligen gärna märke till, att flera
av de hundar, som man på den tiden benämner malamuter, ansågs vara stora.
Dagens malamuter är ju i jämförelse avsevärt mycket större och tyngre, och om
det handlar andra delen av historien om
hur alaskan malamute blev en ras.
Källor
AKC Alaskan Malamute Standard
AKC Eskimo Standard
Brevoort Walden, J.B. och Paine, S. D.
L. 1936. The Long Whip - The Story of a

Great Husky. G. P. Putman’s Sons.
Brook, B.A. och Wallis, S. E. 1998. The
Alaskan Malamute - yesterday and today. Alpine, Loveland, Colorado.
Cowan, N. 1989. Rowdy of Nome. The
Alaskan Malamute Annual 1989. Hoflin
Publishing.
Haggard, R. 1993. All things considered.
The Alaskan Malamute Quarterly, Winter 1993-94. Hoflin Publishing.
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Joyce Matott. The Alaskan Malamute
Annual 2010. Hoflin Publishing.
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Alaskan Malamute Annual 1988. Hoflin
Publishing.
Mifsud, P., 1989. The Laidlaw-Dunkin
Disteper Preventive. Malamute, she wrote. The Alaskan Malamute Quarterly,
spring 1989. Hoflin Publishing.
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complete Alaskan Malamute. Howell
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
Grönlandshundmeriten och Grönlandslöpet
i Hamra 16-19 januari 2014
GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - DP 60 (2 x 30 km)
Heat 1: fredag 17/1. Första start kl 10:00.
Heat 2: lördag 18/1. Första start kl 10:00.
Förarmöte hålls i bystugan onsdag 16/1 kl 21:00. Startordningen presenteras.
Bangenomgång.

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Lunchrast vid Skedbrofjället. [Foto: Björn Andersson]

Hej
Nu är vi i startgroparna för att fara ut på snö. Den
långa sträckan av sommar och höst är äntligen över
och framför oss ligger det flera månader med snö
och vinteraktiviteter. I rasklubben förbereder vi oss
på att ordna med vinterträffen i Hamra.

KLASSER
Pulkastil: 1-4 spann.
Vikter: Samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.
Meriteringstillfälle för grönlandshund och alaskan malamute.
Slädhundstil: 1-6 hundar.
Vikter: Samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.

På grund av utrymmesbrist i köket i bystugan, blir
det inget knytkalas, i stället beställer vi mat från
restaurangen i Hamra, se sep. annons. Vi kommer
dock att äta och umgås i bystugan vid Hemsjön i
Hamra.

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com, tel: 0171-579 69.
Pris: 450 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass
ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: fredag 27 december 2013.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m söndag 12/1. Avgift efteranmälan: +100 kr
(totalt 550 kr).

Jag har pratat med valberedningen i rasklubben,
jag vill att dom skall hitta en ersättare för mig. Jag
tycker att det skulle vara bra med en yngre ordförande, med erfarenhet av aktiviteter som våran ras
är avsedda att utföra.

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

Valpförmedlare & ev ompl.

Våran rasklubb fungerar bra, vi har inte konflikter
med varandra, däremot har vi bra diskussioner och
det finns utrymme för att ha olika uppfattningar i
saker och ting, utan att man tittar snett på varandra.

KLASSER
Pulkastil: 1-4 spann
Slädhundstil: Valfritt antal hundar
Vikter: Samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.

Representant SPHK valberedning

Detta skall man vara rädd om, en klubb som är
fylld av konflikter för inte verksamheten framåt.

Kontaktperson dragprov/
tävlingssekreterare

Vem känner sig hågad att ta över ordförandeskapet?

Valberedning

Jag hoppas att många kommer till Hamra och får
uppleva naturen här.
Monica Hjelm

Kassör

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

Ledamot

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com
Maria Lütken, 070-251 42 01
marialutken@yahoo.se
Kenth HJelm

Harriet Svensson

Kenth Hjelm
Helene Ouchterlony (sammankallande)
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ANMÄLAN OCH PRIS:
Anmälan Görs till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com, tel: 0171-579 69.
Anmälan kan även ske på plats.
Pris: 150 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Avgiften kan även erläggas på
plats.
Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens meriteringsansvarige:
Harriet Svensson Tel: 0670-31115, E-mail: harriet_83@hotmail.com
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
vinterträff i Hamra vecka 3 - 2014
PROGRAM
VÄLKOMNA TILL HAMRA – VILDMARK I NORRA DALARNA!
Hamra är en högt belägen by som ligger längs väg 310 mellan Västbacka och
Los, norr om Orsa Finnmark. Här finns milsvida skogar och bra hundkörarterräng. Årets träff börjar torsdagen den 16/1 och avslutas söndagen den 19/1. Den
som vill komma tidigare för att få köra mera hund har möjlighet till det. Här
finns både kortare och längre spår.

SÖNDAG 20/1
GRÖNLANDSLÖPET 10 km. Se separat annons.
BOENDE
Boende bokas direkt hos Hamra Konferens & Vildmarkscenter. Tel: 0657-350
86. Du kan hitta information om olika boendealternativ på www.hamravild.
com. Det finns inte så många bäddar så det är bra om ni komma överens om att
bo tillsammans så att vi fyller upp stugorna. Boka gärna i god tid!
Alla hälsas välkomna!

Vi kommer att ha tillgång till bystugan som ligger intill Hemsjön från onsdag
kväll. Där kommer årsmöte och den gemensamma middagen att vara och där
finns det möjlighet att träffas och prata hundkörning och utbyta erfarenheter.
Här finns också möjlighet att göra upp eld utomhus för den som vill grilla.

Rasklubben för grönlandshund kallar till årsmöte

GEMENSAM MIDDAG
Den gemensamma middagen kommer att beställas från Hamra Konferens &
Vildmarkscenter. Köket i bystugan är för litet för att vi ska kunna tillaga medhavd mat. Middagen består av en buffé med två sorters kallskuret kött eller fisk,
potatisgratäng och sallad. Egen dryck medtages. Anmälan till buffén görs till
2luba@telia.com senast den 27/12.

På dagordningen ordinarie möteshandlingar.

Plats och tid
Hamra 2014-01-17 kl 19.00 i bystugan.

Motioner ska vara klubbens sekreterare tillhanda senast 2014-01-01.
Helen Söderström Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden.
E.post: hedsvedjan@hotmail.com

Pris 110 kr/person. Ange om du vill ha kött eller fisk i din anmälan. Betalning
för middagen ska göras till PG 517513-8 senast 27/12 (ange namn och antal
personer på inbetalningen).

Varmt välkomna!

TORSDAG 16/1
Sekretariatet i bystugan öppnar kl 17:00. Registrering och efteranmälan.
Förarmöte för GRÖNLANDSHUNDSMERITEN, DP 60, kl. 21:00. Startordningen presenteras. Bangenomgång.
FREDAG 17/1
GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – DP 60 (2 x 30 km), heat 1. Se separat annons.
Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren.
ÅRSMÖTE för rasklubben för grönlandshund kl 18:00.
LÖRDAG 19/1
GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – DP 60 (2 x 30 km), heat 2.
Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren.
GEMENSAM MIDDAG kl 19:30.
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Vinterns meriteringstillfällen för grönlandshund
•

Vinterträffen i Hamra v. 3 dragprov 10 och dragprov 60

•

Polarhundsmästerskapet i Orsa Grönklitt dragprov 10 och dragprov 60

•

Meriteringstävlingar i Kiruna dragprov 10 och dragprov 60

•

Polardistans dragprov 100+

•

Dragprov 10 kan även göras i Ryssjön och i Lekvattnet
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Höstträffen med grönlandshundsklubben
Hamra 2013

[Helen Söderström} 2013-08-30 oj, oj oj, bilfärden startade kl 06.00 från Boden och
85 mils bilfärd låg framför mig och mina två grönlandshundar (Staika och Vaimok).

Tro det eller ej, inlandsvägen är fantastisk= ingen bil på vägen de första 35
milen och då är det dags för en andra
kaffepaus och rastning av hundar. Höstträff i Hamra med samlingspunkten bystugan vid hemsjön, ja ni hör ju att hela
meningen sänder ut ”trivsel” och trivsel
blev det! Jag räknade inte hur många vi
var totalt men 20-25 personer blev vi nog
och spridningen på oss geografiskt var
stor från Norrbotten till Danmark.
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Vi hade ett program för helgen som innehöll både organiserade diskussioner ang.
meriteringsfrågor och hur vi kan stötta,
locka och arbeta vidare med grönlandshunden och de som blir grönlandshundsägare. Vi hade utrymme för barmarksträning under eftermiddagen på lördag och
inte minst så provade vi oss på ”agilitylight” för grönlanshundar. Övningen bestod i linförighet mellan koner. Ni vet i
agility så finns ett moment då hunden går
Polarhunden 5/2013
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www.malamuteklubben.se
Ordförande

Nighttrail Ayla får lite massage. [Foto: Boel Malmström]

Malamutevänner
När detta skrivs har vi kommit en bit in på hösten,
och både Björnrundan och klubbens malamuteSpecial är avklarade. Jag vill tro att flertalet av de
som deltagit har upplevt årets arrangemang/ evenemang som positiva och givande.
snabb slalom mellan pinnar på en kortare
sträcka och här hade vi gjort en utsträckt
variant av det, ungefär. Hur som helst så
var arbetsinsatsen från förare och hundar
god och resultaten var av varierad kvalitet. Vi har däremot inte någon resultatlista att presentera från aktiviteten!
Lördagkvällens höjdpunkt var Monika
och Kent Hjelm samt Gösta Karlbergs
bildvisning och berättande från deras
resa till Grönland. Gösta har skrivit två
reportage i polarhunden så för er som
inte fick höra beskrivningarna och se bilder och filmerna på plats kan läsa i tidningen och få grönlandsinspiration därigenom. Jag kan säga att jag fick många
tankar om livsföring, mat, hundhållning,
vad är belastning på hund etc. etc. Deras
resa hade varit fantastisk och det var fantastiskt roligt att få det berättat för oss
som var i bystugan vid hemsjön.
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Söndagen blir alltid lite kort då vi alla
(förutom Monika och Kent) har restid
att ta hänsyn till, men söndagens största
frestelse var samlingen av alla valpar som
var med på träffen. Pigga, fina sunda individer som jag försökte fånga på bild
och där valpträffen på gräsplanen var en
hit för de ”små”.
För egen del var det många år sedan jag
var ner på en höstträff men för er som
funderar på att komma på nästa träff
oavsett årstid så kan jag med värme rekommendera det, man får alltid ny kunskap och blir tankad med polarhundsenergi.
Hälsningar Helen
Sekreterare grönlandshundsklubben

Förutom aktiviteterna, med fokus på hundarna,
är det också viktigt för medlemmarna att få träffas, lära mer och diskutera hundfrågor. Inte minst
möjligheten att få ett ansikte bakom ett namn eller
signatur kan vara viktigt i dessa Fb- och Twittertider. Tillsammans med Malamuteveckan i februari,
är dessa två evenemang ”stora” för rasklubben att
arrangera och kräver mycket insatser av förtroendevalda samt funktionärer – tack för det arbetet!
Till årets Special hade styrelsen som målsättning att
försöka fånga upp nya medlemmar som hade valt
att delta – hur vi lyckades kan väl bara ”nykomlingarna” yttra sig över, men jag vill tro att alla kände
sig välkomna i gemenskapen. Om ni har synpunkter eller tips runt detta får ni gärna kontakta någon
i styrelsen!

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

Fredagens KM genomfördes på backiga grusvägar i
närområdet till Lugnet. Nytt för i år var att distansen var ökad till 10 km och hundarna skulle dra 50
kg/hund, också i löpning med 1 hund (canicross),
skulle hunden dra en kätting på 7,5 kg! För mig
Polarhunden 5/2013
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som körde 6-spann innebar det 300 kg (inkl. vagn och förare), vilket blev en klar
utmaning! Flertalet som genomförde KM eller motionsklass (5 km) föreföll nöjda i
efterhand.
Till nästa års KM skall vi ha en översyn av klasser, kördon och fundera på vikt/dragkraft per hund för att få så stor rättvisa mellan spannstorlekarna som möjligt. Inriktningen på ett längre och tyngre KM Barmark kvarstår dock från styrelsens sida, med
utgångspunkt i rastandarden som både talar om längre distanser och freight (last).
Eftermiddagen på fredag ägnades åt rasträffen där första halvan handlade om aggression/ aggressivitet hos hundar i allmänhet och malamuter i synnerhet. När vi
talar om aggressivitet hos malamuter är det i spann- eller flocksituationen och i möte
med främmande hundar vi framförallt talar om. Aggressivitet gentemot människor
är ett litet problem inom rasen. Orsaker till aggressivitet gicks igenom, och hos friska
hundar handlar det främst om att skapa utrymme och/eller vinna något. Bl a. Michelle Olsson gav ett mycket uppskattat föredrag på temat aggression som också kan
avhöras under Malamuteveckan. Många bra tips och tankar hur vi skall undvika,
hantera och kontrollera aggresion våra malamuter gavs i diskussionerna. Inte minst
arvets och avelns stora betydelse diskuterades – det kan säkert finnas anledning att
återkomma till detta ämne.
Andra halvan av rasträffen stod avelsrådet för, med rapporter och statistik runt rasen.
Stort utrymme hade också Anci Heinonens informativa och uppskattade föredrag om
ärftliga sjukdomar hos våra malamuter – också denna information är väl värd att
lyssna ytterligare en gång på!
Lördagen ägnades åt utställning med Paul Stanton som domare. Paul S är en s.k.
allrounder, men har visat särskilt intresse för malamuten. Har bl a. skrivit en artikel i WAMA om bedömning av malamuten. Den allmänna uppfattningen (som jag
uppfattade den) bland utställarna var att bedömning och synpunkter på de enskilda
hundarna var helt OK. Uppskattat var också att Paul S tog sig tid och gav alla hundar chansen, och översåg med utställningsovana och inte så groomade hundar. Paul
S tyckte att hanhundarna hade en jämnare kvalité jämfört med tikarna, vilket också
avspeglade sig i bedömningen. Han varnade också för en tendens till något snipiga
mer huskylika huvuden. Sammantaget verkade både hundar, utställare och domare
nöjda med den något kylslagna utställningsdagen. Klubben återser gärna Paul Stanton på en kommande klubbutställning.
På söndagens medlemsmöte hade vi också en enkel Skype-uppkoppling för att de
som inte var på plats skulle ha möjlighet att följa mötet – tyvärr så var det endast
EN person som utnyttjade möjligheten. Vi kommer att fortsätta med denna möjlighet
och om möjligt utveckla konceptet. För er som undrar över innehållet i mötet rekommenderar jag kommande protokoll.
Jag vill gärna tacka alla som medverkade till en trevlig och lyckad Malamute Special.
Nästa år blir det Backamo. För er som undrar om det är värt besväret och kostna-
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derna att delta på våra evenemang föreslår jag att pröva på – både hundar och ägare
brukar få en ”kick” av att delta!
Kommande aktiviteter, där rasklubben är inblandad, är meriteringstillfällena Snöträffen i januari och Nornäsdraget i februari. Därtill har vi i februari,det stora arrangemanget Malamuteveckan i Ljungdalen, som kanske fortfarande kan ha några
få platser kvar – förutom alla trevliga dags- och kvällsaktiviteter kommer det att bli
både meriteringstillfällen och årsmöte – skynda och planera in!
Redan nu vill jag avisera nästa års två Boot Camps i samband med Björnrundan
2014. Dessa två Boot Camps är unika tillfällen att lära mer om hundkörning, draghundar och i synnerhet malamuter av två amerikanska ”proffs”, Jamie Nelson som
körde ett malamutespann på Iditarod -94 och Ann Stead som framför allt varit aktiv med siberian huskies på hög nivå. Platsantalet är begränsat till 18 och först till
kvarn... Så håll utkik till mer info och anmälan!
I övrigt önskar jag er god träning i höstmörkret, snart är vintern här (några sitter
förmodligen redan i det vita), och..
Happy malamuting
Christer Afséer, ordf.

INFORMATION FRÅN AVELSRÅDET
På medlemsmötet i Falun 2013-11-03 beslutades att rasklubben skall ansöka
om central registrering av AMP (Alaskan Malamute Polyneuropathy) resultat i
SKK’s databas. I dagligt tal benämner vi oftast sjukdomen PN – polyneuropati.
SKK godkänner endast DNA-tester som är analyserade på blodprover. Detta är
främst för att så långt som möjligt säkerställa identiteten på djuret. Sannolikt blir
det också så att bara det laboratorium som validerat testen godkänns, i detta fall
det danska. Mer information om polyneuropati och instruktioner för provtagning finns på rasklubbens hemsida.
Från och med 2014-03-01 kommer det krävas att ett av föräldradjuren är fritestat (homozygot normal) avseende PN för att få valpförmedling på klubbens
hemsida. Testet skall vara utfört på blodprov. Vi kommer att tillämpa en övergångsregel som godkänner svabbprover tagna före 2013-12-31. Detta för att inte
krångla till det och fördyra för de som redan testat sina hundar.
Har du några frågor om PN eller provtagningsförfarande så är du välkommen
att kontakta avelsrådet.
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Svar till Louis Liljedahl
Aveln inom AH går mycket snabbare än inom renrasigt och skulle det vara generellt
dåliga tassar på AH hundar skulle detta nog justeras snabbt genom avel.
Men du nämner några källor bland annat Bill Matott och en herre som heter Dr.Terry
Adkins som kollat på Bills hundar under Can-am 250 (40mil) och Terry själv har
genomfört Iditarod 20gånger… det är ju viss skillnad att köra 40mil eller 180 mil det
syns nog uppenbart på tassarna.
Sedan ska man ta med i beräkningen att många AH spann inom långdistans går 400600mil per säsong och vad jag vet är det kanske en handfull spann med Malamuter
som kommer i närheten av dom distanserna per säsong. Övriga renrasiga har jag
ingen koll på.
Men det är ju lätt att luta sig tillbaka och säga att AH har sämre tassar än renrasigt
och så går man ut och kör sina renrasiga hundar 1-5 mil i veckan som bäst och tycker
att man har fantastiska tassar på sina hundar… klart att man inte får några problem
med tassarna då.
Jamie Nelson som du också omnämner vet väl en hel del om malamtens tassar hon
körde ju Iditarod med Malamuter och kom ca 90mil innan det tog stopp delvis på
grund av tass problem.
Samt genomförde just Jamie nelson iditarod (år2000) med alla 16 hundar (AH) intill
mållinjen , tveksamt om detta gått med dåliga tassar Louis även om man har sockar
eller inte.

När Sigge Falk lämnade oss den 23 juli i år, förlorade rasklubben
Alaskan malamute en fin supporter och anhängare.
Sigge var en sann naturvänn, vildmarksmänniska, kraftkarl och äventyrare, därtill
hade han också en artistisk och litterär ådra som resulterade både i böcker, teckningar och framför allt underfundiga tecknade miniserier. Dessa teckningar, gav prov på
skarp iaktagelseförmåga och en förkärlek till små avslöjande detaljer, vilket alltid gav
upphov till många goda skratt.
Sigge gick oftast sin egen väg i skog och fjäll oavsett om det var här i Sverige eller i
Alaskas/ Canadas vildmarker. Stämpeln original (i positiv bemärkelse) kanske han
kan kallas, eftersom han genomförde ca 35 Vasalopp i jeans och blåskjorta. Därtill
sprang han ett antal Maraton. Otaliga kanotfärder och långa cykelturer gav också
upphov till många roliga historier.
- Sigge, oavsett vilka stigar du nu vandrar eller vilka vattendrag du paddlar är vi
många som tänker på dig, en hedersman...

Om du tittar lite historisk på EX Iditarod dom senaste 30-40 åren kan du se hur
snabbt utvecklingen går i aveln inom AH . Det har alltså gått från att ta 20dygn att
komma i mål till idag 8-9 dygn för de som är snabbast. Klart det har ju även hänt
en del med utrustningen och spåret är bättre idag. Sedan är jag ganska säker att om
någon nu kommer att ge sig på att köra Iditarod igen med Malamuter så ska du nog
se att även denna kommer att använda sockor även om man har fantastiska tassar på
sina hundar .
Du forsätter även att hänvisa till en Webbadress. Med en lite artikel där någon sagt
att AH kan ha känsliga tassar … och där samma person även säger att det är väldigt
ovanligt med bra slädhundar som väger över 24kg …. Vilket förkastar ganska många
väl fungerande draghundar. Men det är ju upp till läsaren av artikeln om man väljer
att se den som en absolut sanning.
Louis det finns många bra slädhundar både renrasiga och AH som väger över 24 kg
och det finns även individer hos renrasigt som har känsligare tassar men det är ju
svårt att veta tass kvalitén om man inte prövar hundarna riktigt över långa distanser
och i olika förhållanden.
Där med punkt för denna diskussion från mig Louis
Daniel Kaar

Christer Afséer, ordf.
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Malamute-specialen
2013

[Emelie Bengtsson] Årets malamutespecial gick av stapeln i området
kring lugnet i Falun. Den fullspäckade helgen startade med ett barmarksmästerskap där tävlingsklasserna antingen körde en mil med minst 50
kg per hund (inklusive förare och fordon) eller sprang 3,3 km med en
kätting på 7,5 kg.
Detta att ha vikt och att köra en lite längre sträcka är en förändring gentemot de
senaste årens barmarksmästerkap inom
klubben. En förändring som vi genomfört för att få en ökad koppling till rasstandarden och för att sätta mer prestige
i att få titeln barmarksmästare. Försöket
föll i våra ögon väl ut, men vi planerar
vissa förändringar av viktberäkning och
hur många hundar man får ha för de olika fordonen till nästa år.

BIM bruks: Noatak´s Ice Age Jarvi
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Efter att vi fått i oss lite stärkande gulaschsoppa var det dags för rasträff där
en rad viktiga ämnen skulle avhandlas.
Träffen startade med att Michelle Ohlsson, diplomerad hundpsykolog och meriteringssekreterare i klubben höll ett
föredrag om aggressivitet i flockmiljö.
Hon guidade oss igenom vad aggressivitet egentligen betyder och står för i olika
situationer. Vi fick exempel på olika beteenden både från hennes egen flock och
från hundar som hon stött på i sitt arbete
som problemhundskonsult. Intressanta
diskussioner där deltagarna delade med
sig av sina egna erfarenheter följde och vi
var nog många som fick oss tankeställare
över sådant som man inte reflekterat över
tidigare. Christer Afséer delade sedan
med sig av sina tankar och erfarenheter
som han samlat på sig genom åren med
sin kennel och turistverksamhet.

Sedan var det dags för en grundläggande
genetikföreläsning med avelsrådets Anki
Heikonen som till vardags arbetar som
veterinär. Hon förklarade på ett pedagogiskt sätt hur recessiva gener nedärvs och
annat som hör genetiken till. Detta kopplades sedan till den recessiva sjukdomen
polyneuropati som tyvärr är aktuell inom
vår ras. Här fick vi också träffa en hund
med denna sjukdom, samt en redogörelse
från dess ägare hur sjukdomen har påverkat deras hund. Glädjande nog finns det
DNA-test som kan göras för att ta reda
på vilka hundar som är bärare av genen
för den här sjukdomen. På så vis kan vi
se till att två bärare inte paras med varandra och därmed undvika att få fler sjuka
hundar. På söndagens medlemsmöte gav
också medlemmarna avelsrådet sitt stöd
för att gå vidare i arbetet med ansökan
till SKK för att få en central registrering
av resultaten från dessa gentest. Andra
ämnen som avhandlades var chondrodysplasi, långhårsgenen, hypotyreos samt
hälsostatistik från det gångna året. Mer
om dessa sjukdomar samt hur du kan gå
tillväga för att testa din hund för polyneuropati finns att läsa på vår hemsida.
På lördagen var det dags för årets specialutställning med domare Paul Stanton. Det var en kall, men fin dag som
präglades av en god stämning och fina
Polarhunden 2/2013
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BIR veteran: Arctic Trail´s Reservoir Dog

BIR junior: Kimbears Arctic Moon

BIR valp: Trap Line Silent Shila of Cahppes. (TH). BIM valp: Terra polar´s Cippus Issorartoyuk (TV)

BIR bruks: White Fan Inditarod

BIM junior: Wintervargas Valhalla Rising

och väluppförande hundar. Detta kommenterades även av domaren, vilket så
klart var mycket trevligt att höra! Utställningsansvarige Jennie Kraft Hult gjorde
som vanligt ett toppenjobb med att samordna och planera dagen. BIR för dagen
blev White Fan Inditarod ägd av Anci
och Henric Emanuelsson. Samma hund
tog även hem titeln som BIR bruks samt
bästa rörelser. BIM blev Cahppes Magical Motion To Nuataaq ägd av Christer
Afseer och Kristin Esseth Afseer.
Efter utställningen var det dags att kora
klubbmästare i barmark i barnklassen.
Torbjörn Tellström höll i denna ärofyllda
tävling och hälsar att han har fullt med
idéer för hur vi kan utveckla detta till
nästa år. En liten kvällskörning hanns
med även bland de vuxna innan det var
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dags för en gemensam middag. Enda regeln för middagen var att man inte fick
sitta bredvid någon som man kommit
dit tillsammans med. Resultat från barmarksmästerskapet presenterades och vi
hade en trevlig kväll tillsammans.
På söndagen var det medlemsmöte där
diverse frågor togs upp för diskussion.
Mer om detta finns att läsa i protokollet
på klubbens hemsida.
Tack alla deltagare för en trevlig och givande helg! Nästa år håller vi till i västra distriktet i Backamo, planeringen för
detta är redan igång!
/Emelie Bengtsson
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Summering Rasspecialen 2013

Siberian husky

Ännu en Rasspecial för siberian husky är genomförd och i år var vi återigen i Idre i
norra Dalarna. Samarbetet med Idre Fjäll var även detta år väldigt bra och de är så
tillmötesgående. De bjöd oss på funktionärsboendet och ställde upp med allehanda
annan hjälp som vi behövde under helgen.
www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande

Anita Mortensson, 013-611 01
Korsvik Enebacken, 590 78 Vreta Kloster,
mortenssonanita@hotmail.se

Vice ordförande

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

Sekreterare

Lisbeth Brax Olofsson, 0934-400 04
Heden 14, 915 91 Robertsfors
sekreterare.sh@sphk.se

Kassör

Jenny Larsson, 070-205 65 29
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
jennylar1@hotmail.com

Ledamot

Börje Jansson, 070-295 89 72
Hallkved 343, 755 97 Uppsala
borje.j@tele2.se

Suppleanter

Pernilla West, 0730-49 07 46
Risselåsvägen 17, Grelsgård
833 35 Strömsund
David Erman, 0709-371 591
Bjälkatorpsv. 35, 370 30 Rödeby
Tel. 0709-371 591
david@erman.nu

Revisorer

Freddie Åkerlind, 0565-604 46
Nytomta Gård Ed 80, 686 94 Rottneros
freddie.akerlind@telia.com
Ola Lindgren, 0550-132 76
Sundby Hanneberg, 68193 Kristinehamn
fulufreak@gmail.com

Revisorssuppleanter
Ulf Jönsson
Nisse Uppström

Small Detail´s Luna. [Foto: Jeanette Jatko]

Femtio nyanser av brunt
är den färgskala naturen bjuder på just nu, snö och
vinter är nog bara några andetag bort.....
Rasspecialen i Idre känns som länge sedan. Det var
ett rekordstort antal hundar anmälda, nästan 150
stycken! Hela tillställningen gick med plus och det
känns bra, då vi planerar att budgetera för inköp
av ett nytt dataprogram nästa år. Detta för att
underlätta arbetet med utställningskatalogen, vilket
annars är både tungt och tidskrävande.
På söndagen, morgonen efter utställningen, hölls
ett medlemsmöte. Familjen Brax Olofsson inledde
med att berätta och visa bilder från sin resa med
hundar till Alaska och mötet avslutades av Nisse
Uppström som delade med sig av sina erfarenheter
från långdistanskörning. Däremellan diskuterade
vi, bland annat, rasspecialens framtid. Nästa år,
2014, blir det som vanligt i Idre, därefter finns det
ännu inga planer på hur det ska se ut ! Kom med
förslag och ideér!
Anita Mortensson, ordförande

Förberedelser
Förberedelserna tog fart redan året innan utställningen med domarinbjudan. Jenny
och jag tyckte att vi var ute i god tid med det mesta och vi har varit några personer
som dragit det tunga lasset med att arrangera och genomföra själva utställningen
enligt de krav som finns från SKK.
I år hade vi nöjet och förmånen att kunna bjuda in en engelsk domare, Helen Lightfoot från England och Tuula Savolainen från Finland. Det är alltid roligt att ta in
utlänska domare för en objektiv bedömning av vår ras, även om vi har väldigt hög
kvalité på våra egna svenska domare. Det är viktigt att rasen ses och granskas ”genom olika glasögon. ”
Utställningen - lördag
Styrelsen samlades redan på fredag morgon för en arbetsdag tillsammans. På kvällen
slöt fler funktionärer upp och utställningens sekretariat öppnades på fredag kväll.
På lördag morgon startade utställningen och pågick till sena eftermiddagen. Ca. 150
siberian huskys bedömdes i olika klasser, vilket var ett glädjande stort antal! I år
gick utställningen i två ringar med olika starttider, detta för att alla utställare enklare
skulle kunna följa bedömningen i de båda ringarna. Vi genomförde även Barn med
hund och Juniorhandling som bedömdes av Marlene Karlsson. På kvällen samlades
vi på Charlies krog för en gemensam middag, prisutdelningar och där domarna fick
berätta om dagens bedömning. Resultat, prismottagare och bilder finns att se och läsa
på vår hemsida www.siberianhusky.se
Söndag
På söndagen bjöd styrelsen in medlemmar till medlemsmöte och föreläsningar. Klubbens viktigaste organ där alla har möjlighet att framföra åsikter och byta information
om vår härliga ras! På mötet lyftes flera frågor.
”Plus” var att alla verkade nöjda med hur bedömningarna flöt på i ringarna. Att
hålla bedömningen på olika tider i olika ringar fick ett bra betyg och var ett vinnande
koncept kom vi fram till. Vi som var arrangörer tycker det blir en lång dag för oss att
hålla i alla trådar, men om vi är fler som kan dela upp oss på flera poster i framtiden
ser vi också positivt på detta.
”Minus” - En av sakerna som togs upp runt utställningen var årets val av rosetter.
Några utställare tyckte att det var för få och för små rosetter. Klubben utgår från vad
SKKs regler säger och vi följde givetvis dessa. Men medlemmar ville t.ex. att fler pla-
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ceringsrosetter skulle delas ut i klassernas 1-4 bedömningen. Klubben hade i år valt
att dra ner på ordentligt då det är en stor utgiftspost i samband med en utställning.
Anledningen till detta är att klubbens ekonomi de senaste åren varit i botten och vi
såg att med utlänska domare och dyra omkostnader och därav måste vi snäva in på
annat. Ni utställare ser ju endast anmälningsavgiften som går in till klubben, men inte
alla omkostnader som går ut. Som domare, ringsekreterararvoden, reseräkningar och
SKK stambokföringsavgifter för att nämna något.
För oss som arrangerar utställningen är siberian husky en arbetande draghund, där
hundens arbete och dragvilja ligger i fokus. Den anatomiska bedömningen på en utställning är en viktig avelsutvärdering som ligger till grund för uppfödarnas fortsatta
avelsarbete. Om vi något år snävar in på rosetterna och hellre lägger pengar på att
bygga upp klubbens ekonomi och t.ex. utbilda fler avelsfunktionärer så kommer det i
längden att gynna vår ras. Hoppas ni förstår grundtanken och håller med oss.
Tack för i år! Ett speciellt tack till alla funktionärer som ställde upp i samband med
denna fina helg!
Hälsningar från utställningsansvariga
Pernilla West & Jenny Larsson

Siberian husky Special Idre 2013
Tuula Savolainen

Jag vill ännu en gång tacka, att jag fick den äran och den fina möjligheten att dömma
i ert siperianhusky special i Idre i år tillsammans med Helen Lightfoot från England.
Antalet av anmälda hundarna i ert utställningen var enormt fint.
Der var spännande, när jag tänkte i förväg, om jag, en finsk domare och Helen, en
engelsk speacialist, har samma åsikt om rasen och om vi har samma bedömnings
skalan. Allt gick fint, efteråt märkte vi, att vi uppskattade samma hundar och samma
egenskaper och detaljer i huskies.
Jag letade efter en husky, som jag kunde inbilla mig att arbeta många timmar utan att
bli tröt. Jag ville ha rätta propotioner, bra resning, bra och stabil RAAJARAKENNE,
bra benstomme och en väldigt viktig sak, starka, väl samlade tassar. En sak, som är
viktig för alla raser, är en rymlig, tillräcklig lång bröstkorg, med väl välva revbenen.
Bröstkorgen ska nå till armbågarna och hunden ska ha tillräckligt höga ben, så att
den ger ett lågbent intryck.

Tid: Fredag 21 mars, klockan 18.00
Plats: Norråker, restaurang Utposten

Nuförtiden har många raser problem med korset, som är för kort och slutande och
även brant. Huskys fram- och bakdel ska vara stabila och väl vinklade för att möjliggöra flytande och lediga rörelser. Och om huskyn med allt detta har ett välskuret
huvud av rätta längden med ovala ögön och väl ansatta öron av rätt storlek, har man
troligen hittat en husky av exellent typ. Sen behöver man också energiska och fria
sidorörelsrer utan ansträngning. Jag önskar att rörelser fram och tillbaka ska vara
parallella, inte för trånga eller för breda. Med pälsen är viktigast, att den har den
rätta kvalitén. Några hundarna hade för mjuk päls. Vid denna årstid hade hundarnas
pälsar olika perioder, några hade sommarpäls och några hade päls med underull o.s.v.
Jag hittade inte för stora tikar, jag mättade några, som jag tyckte att vara lite större,
men dom var inte för stora. Där var många tikar av exellent typ och jag blev verkligen
förtjust i den vinnande BIR-tiken Snowstream’s Magnolia Lilliflora.

Årsmötet äger rum i samband med rasmästerskapet och
Beaver Trap Trail.

Marken i ringarna var inte den bästa i år och den kanske påverkade några hundars
rörelser, som var för korta och försiktiga.

Motioner ska vara skriftliga och skickas till styrelsen
senast 14 februari 2014.

Tusen tack till all deltagare och hundägare, som hade kört hundratals kilometer upp
till Idre. Tusen tack också ringsekreterare och showkommitté. De hade gjort ett
enormt jobb att få allt fungera så fint som det gjorde. Ävenså hade de fått det fina
vädret att stanna i Idre detta veckoslut.
Tuula Savolainen

Ps. Det behövs alltid fler som vill jobba med klubbens arrangemang. Klubben behöver utbilda fler inom arrangeradet av utställningar. Vill du vara med? Kontakta
ovanstående.

Välkommen till årsmöte i rasklubben för siberian husky

Siberian husky

Välkommen!
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Meriteringsmöjligheter för Samojed säsongen 2013/2014

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

Jan-Olof Högström
060-15 61 77, 070-561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
jo@framak.se

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

Hej!

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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Vinterdags! I februari är det dags för Vintersamlingen. det ska bli kul med utställning och dragaktiviteter. Extra kul är det att Monika och Lena ordnar så
att det blir ungdomsklasser på vintersamlingen. Jag
hoppas att många av er ställer upp som funktionärer och ansvariga. I skrivande stund så har vi efterlyst ansvariga/deltagare till olika kommittéer, men
fått väldigt få anmälningar! Kom ihåg ni behövs för
att vintersamlingen ska kunna genomföras!
På annat ställe i Polarhunden kan ni se vinterns meriteringstillfällen. Jag hoppas att många kommer att
delta vid de olika meriteringarna.
Under sommaren har styrelsen färdigställt olika
informationsmaterial som finns tillgängliga på
hemsidan. I början av sommaren lade vi ner den
web-baserade medlemsportalen till förmån för en
ny öppnad portal på Facebook. Styrelsen har också
startat upp ett nordiskt samarbete kring vår fantastiska ras, deltagare där är förtroendevalda från de
olika nordiska länderna.
Vinterhälsningar!
Jan-Olof

2-3/1- 2014
Lomsjöhed

Dragprov 10
SPHK Samojed

19/1-2014
Hamra

Dragprov 10
SPHK`s rasklubb för Grönlandshund

25-26/1-2014
Lekvattnet

Dragprov 60
SPHK Västra

25-26/1-2014
Lekvattnet

Dragprov 10
SPHK Västra

1-2/2-2014
Orsa–PM

Dragprov 20+
SPHK Gävle Dala

5-6/2-2014
Furudal

Dragprov 10 		
SPHK Samojed

8-9/2-2014
Furudal

Dragprov 20+
SPHK Samojed

8-9/2- 2014
Furudal

Dragprov 10
SPHK Samojed

11-12/2- 2014
Furudal/Lomsjöhed

Dragprov 60
SPHK Samojed

22-23/2- 2014
Kiruna

Dragprov 60
4-6 spann släde , 1-4 nordiskt
SPHK Övre Norra/ Kiruna SHK

V.10 Polardistans
Särna

Dragprov 100+
SPHK Västra

4-6 spann släde, 1-4 nordiskt

4-6 spann släde

4, 6 spann släde, 1-4 nordiskt

4-6 spann släde, 1-4 nordiskt

släde, nordiskt

4-6 spann släde är en klass.
4, 6 spann släde är flera klasser.
Vid för få anmälda slås klasserna ihop för att få ett giltigt meriteringstillfälle.
På PM – Polarhundsmästerskapet finns alltså bara möjlighet att meritera i släde
och ingen möjlighet på skidor.
Dragprov 10 för samojed
Den 2-3/1- 2014 har samojederna möjlighet att ta Dragprov 10 i Lomsjöhed,
Hälsingland. Mer info och anmälan fås av Linda Almquist på mail:
snotrollens@gmail.com eller på telefon 0730-28 59 44
Anmälan senast två dagar före start så vi vet att ni kommer.
Arrangör SPHK Samojed

Polarhunden 5/2013

65

Vintersamling i Furudal 2014
Inbjudan dragtävling, meriteringstillfällen,
middag och uppfödar-/medlemsmöte.
Oredraget 8-9 februari
Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann. Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning
DP10 anordnas onsdag, torsdag, lördag och söndag (5,6, 8 och 9 februari). DP10
startar på lördagen och söndagen efter att sista ekipaget i DP20+ har startat.
DP60 anordnas tisdag-onsdag (11-12 februari) i Lomsjöhed. Lomsjöhed ligger ca 70
km norr om Furudal.

Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska tas med till dragtävlingarna.
Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
Gemensam middag

Fredag 7 februari. Kl 19 i Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).
Anmälan via webformulär och matinformation via webben på
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/middag
Pris 100 SEK. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn+middag

Uppfödar-/medlemsmöte

Måndag 10 februari kl 14.00 i Rådhusets samlingslokal.
För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida:
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed

Startavgifter i SEK*		
Oredraget inkl. DP20+

650 		

Linkörning

500		

DP10

250/tillfälle		

DP60

650

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

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 24 januari. Efteranmälan kostar

100 SEK extra och görs senast måndag 3 februari. Fler DP10 kan efteranmälas fram
till en dag innan start utan efteranmälningskostnad (OBS ett DP10 måste anmälas i
förväg). Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken
tävling/DP som avses.
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För dragproven
(DP) gäller SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är
ett måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara chipmärkta.
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Kallelse
SPHK’s rasklubb för samojed
kallar till årsmöte

Lördagen 8 februari 2014. Kl 16.00.
Plats:
Furudal. Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år).
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska, skriftligen och underskrivna, vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 15 januari 2014.
Sekreterare: Karin Olsson, Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
Polarhunden 5/2013
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Vintersamling i Furudal 2014
Inbjudan till ungdomsdrag med samojeder

Det kommer att finnas en kortare sträcka för ungdomarna.
De klasser vi kommer att ha i Furudal är från 13 år. Både nordisk och slädhundstil. Yngre barn hänvisas till barnracet.
Det krävs att du som förare har tagit grönt kort och om du är 15 år eller äldre
även tävlingslicens. Regler för ungdomar/juniorer enligt draghundsportförbundet.
Följande klasser kommer att köras på lördag och söndag:
Slädhundstil
•
•

3Y (äldre ungdom) 13 t.o.m. 14 år. Spannstorlek maximalt tre (3) hundar.
4J (4-spann junior) 15 t.o.m.16 år.

Hjälm ska bäras, minimikrav är godkänd cykelhjälm eller hockeyhjälm
Nordisk stil
•
•

Ungdomsklasser: MSY/WSY (lina), MPY/WPY (pulka), ålder 13 t.o.m. 16 år
Juniorklasser: MSJ/WSJ (lina), MPJ/WPJ (pulka), 17 t.o.m. 20 år.

Det är endagarstävling, men det finns tillfälle att köra både på lördag och söndag. Priset är 100 kr per start.
Din anmälan mailas till Lena Lindberg på hennes mailadress:
lena.lindberg@sweco.se senast den 12/1.
Om du har några funderingar kan du maila dina frågor till Monika Berglöf på
hennes mailadress monika_101@hotmail.com.
Om du inte har fått bekräftelse på din anmälan eller fråga inom två dagar kontakta oss igen eller prova med att skicka till den andra mailadressen.
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Vintersamling i Furudal 2014
Inbjudan till officiell utställning
för samojeder.
Fredagen den 7 februari
Plats:
Ore Fritids stugby & camping, Furudal.
Domare: Christina Bjerstedt-Ohlsson.
Med reservation för domarändring.
Anmälan: Via SKK:s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: samojedutst@gmail.
com Anmälan skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 63509
Eskilstuna eller via mail.
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar.
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas med anmälan.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2013-01-13.
Inbetalning sker till SPHK:s rasklubbs postgiro 23 83 54-5.
Anmälningsavgifter:

Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen- & championklass
Veteranklass 8-10 år
Vetranklass över 10 år
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass

170:320:240:gratis
160:-

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida:
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed
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Medlemsannonser
SIBERIAN HUSKY

ÖVRIGT

Säljes: Siberian Husky tik, 2 år. McAhon
Hilima (SE27932/2012).
Liten, trevlig och reserverad mot nya
människor. Säljes då hon inte gillar våra
långa körningar. 4 000kr.

Till salu :
Hundbur för släpvagn i plyfamaterial.
6 fack -yta 130+280 cm( 3,6 m3 )
Höjd 62 cm. Lasträcke i aluprofil .
Lite använd. 2500:Börje Ax, Orsa, tel. 070-313 06 98

Säljes: Siberian Husky tikvalp. Född 19
Oktober 2013. Vi säljer en av tre valpar
ur denna.
Moder: Working Husky Ulva
(S48848/2009). Inte den snabbaste men
arbetar mycket bra. Ledarhund.
Fader: Working Husky Sanoj. En hund
med ett brutalt arbetshuvud. Stor och
välbyggd. 9 000kr.
Matti Holmgren 070-684 22 20
Stina Svensson 070-684 22 84
info@jokkmokkguiderna.com
www.workinghusky.com
Parning gjord 13-09-26 mellan
e. Peikon av Vargevass S11487/05
u. Svea av Vargevass S29621/09.
Svea är en mkt. tillgiven tik med stor
arbetsiver och utpräglad samarbetsvilja.
Hon går i led i vårt 8-spann. Håller
alltid linan sträckt - dock ej kommandoledare.
Peikon är pensionerad ledarhund hos
Karsten och Eveline (Vargevass kennel)
med goda resultat i större tävlingar.
Valparna lev.klara i slutet av januari.
Intresserad - hör av dig till:
Kennel Slädhunden, Ulf Åkerman, Gävle
070-230 06 52, ulf.akerman@gavle.se

70

Polarhunden 5/2013

Kari-Mette
Sundal
Kari-Mette Sundal
www.kenneltrolldom.se
073 181063
49 77 kari-mette@telia.com
0730-234
kari-mette@hotmail.se

ALASKAN MALAMUTE
Parning mellan:
SE UCH, NO UCH, SE(polar)CH Black
Lotus Double X’s Trademark (Tracy)
och
SE UCH, DK UCH Night Trail Living
On The Milky Way (Cougar).
Det är två mycket rastypiska och mycket
trevliga hundar med underbart temperament. Båda har gått bra på utställninger
igenom tid och båda har ett flertal godkända dragprov.
Tracy har gått som lederhund i flera år
på våra storspann, Cougar som wheel.
Båda har A höfter, 0 på armbåger och
ögonlysta fria från ärtfliga ögonsjukdomar. Båda har haft valpar tidigare och
avkomsgranskning finns för dom som är
intresserade. Båda föräldra är svart/vita.
Parningen görs först och främst för att
vi själva vill ha valp ur denna kombination.

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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

KENNEL ARCTIC ARSSARNERIT
Siberian huskies for middle and long distance racing

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

Valparna förväntas runt Tretton helgen.
För mer information kontakta Karina
på 073-063 80 99. Kennel Night Trail,
Karina Andreasen & Rasmus Helbo
Polarhunden 5/2013
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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

Full fart i sanden. [Foto: Linda Almquist]
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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.”

