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POLARHUNDEN är en medlemstidning för Svenska Polarhundklubben. 
Tidningen skall i första hand vara en informationskälla med rapportering om kommande 
och genomförda arrangemang och tävlingar i klubben.Tidningen skall också ge information 
om de polara spetshundraserna samt om hund och friluftsfrågor i allmänhet. 
Tidningen utkommer med 5 nummer per år, någorlunda jämnt fördelade över året. 
Mars, juni, augusti, oktober och december. Tidningen distribueras till medlemmar i Sverige 
och övriga Norden, samt till djursjukhus och andra institutioner med hundanknytning.

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  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.) 

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

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

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2014:
 Nummer 1:  Manusstopp 24 jan. Utkommer v. 10
 Nummer 2:  Manusstopp 21 mars Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 23 maj Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 22 aug. Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 7 nov. Utkommer v. 51

 Helår (5 nr) Ett nummer
Baksida, färg 10 000 kr 2 500 kr
Insidor av omslaget, färg 9 000 kr 2 250 kr 
1/1 sida, s/v 8 000 kr 2 000 kr 
1/2 sida, s/v 4 500 kr 1 125 kr 
1/4 sida, s/v 3 000 kr 750 kr 
Kennelannons, s/v    400 kr (obs. kalenderår)

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad



SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polar-
hundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a 
draghundar, att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med 
frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, 
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: Alf Hallén alfhallen@telia.com
 Hundberget 264
 840 13 Torpshammar Tel: 070-216 75 88 
Sekreterare:  Agneta Nilsson Hörnlund sekreterare@sphk.se
 Sandbäcken 1  Tel: 0501-199 54
 542 91 Torsö 
Vice ordförande Donald Eriksson
 
 
Ekonomiansvarig Helene Ouchterlony
 
  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg Tel: 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Camilla Eklund  Tel: 073-040 27 18
Gävle Dala:  Lena Lindberg Tel: 0243-198 52
Mälardalen: Britt Forsgren Tel: 08-550 930 43, 070-649 59 12
Södra:  David Erman Tel: 0709-37 15 91
Västra:  Rose-Marie Eklund Tel: 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson Tel: 0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Christer Afseér esseth-afseer@telia.com
 Stykketgården 070-328 30 56
 Västra Sidan 248
 780 69 Sörsjön
Grönlandshund: Monica Hjelm 0657-352 35
 Hamravägen 120 072-74 33 299
 820 51 Hamra Irkes@telia.com
Samojed: Jan-Olof Högström jo@framak.se
 Fridhemsgatan 27  Tel: 060-156177 
 854 60 Sundsvall  070-561 47 83
Siberian Husky: Anita Mortensson mortenssonanita@hotmail.se

Tävlingsekr.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 Tel: 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 Tel: 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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Årets första nummer!

Jag måste medge att jag blev förvånad över att få 
så lite material till årets första nummer. Men jag 
väljer att se det positiva i det. Alla är väl ute på 
sina turer och tävlingar. Ingen har väl tid NU :-) 
Jag ser fram emot att få se era artiklar till kom-
mande nummer istället...

Med dagens teknik vad gäller kameror och bil-
der innebär att jag får in en hel del bilder ifrån 
medlemmarna som tyvärr inte håller kvalitén för 
tryck. Bilder tagna med din mobil kan absolut 
räcka OM mobilen är inställd för det och OM du 
skickar det till mig rätt. Kolla gärna själv storle-
ken på dina bilder innan du skickar de till mig. 
Står det t.ex. 34kb efter kommer det INTE att 
räcka. Storleken skall gärna vara runt 500 kb el-
ler större.

Bilderna ska BIFOGAS och inte INFOGAS i mai-
let. Du ska alltså få en liten symbol, gem, eller 
liknande i mailet och bilden ska inte synas direkt 
där du skriver din text. Bildtext och fotograf 
skall bifogas eller skrivas i mailen.

Ha nu så kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN

// Mia

Nytt om radannonser!
5 rader gratis för medlemmar. 
Därefter 20 kr/rad! 
Icke medlemmar annonserar för 20 kr/rad!

// Redaktionen

Omslagsfoto: 
Lena Tano i Hamra.

[Foto: Miriam Taekema]

Insidan av omslaget:
Stora bilden: Det var inte lätt att ta sig fram 
i spåret efter den svåra stormen här i Jämt-

land! Pistage gapar och vill vidare!
Lilla bilden t.v.: Margareta med Valparna 

Wohpe och Wi-Skai
Lilla bilden t.h.: Wouter med 5 månaders 

valparna Wohpe och Wi-Skai

Team XATSUS. 
[Foto: Susanne Nilsson]



Kallelse till SPHK’s årsmöte 

torsdagen den 29 maj 2014, kl 16.00 (eller en timme efter avslutad utställning) i 
Ånnaboda (i anslutning till Mälardalens utställning). 

Motioner ska vara SPHKs sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Sandbäcken 1, 542 91 Torsö (e-post: sekreterare@sphk.se) tillhanda 

senast 5 veckor före årsmötet dvs senast den 24 april.
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LEDAR
      SKALLET
Hej

Har du tänkt på hur mycket en funktionär eller en person som tar ett uppdrag i klub-
ben betyder för oss.

Utan funktionärer så blir det inte några tävlingar eller utställningar så är det bara och 
du ska veta att det är många som hjälps åt under vintern för att vi ska kunna tävla el-
ler ställa ut hundarna sommartid. Allt arbete sker dessutom på fritid och ideellt bara 
för att det är skoj. För det är ju det vi har skoj alltså eller hur?

Alla som har uppdrag i styrelser och arbetsgrupper ni är värda all respekt för er ar-
betsinsats.

Sedan finns det också de som väljer att kliva av sitt uppdrag och släppa fram andra att 
delta.  Ni ska veta att det arbete ni lagt ner är ovärderligt för oss andra. Det är också 
tjusningen med föreningsarbetet att så många hjälps åt att driva föreningen framåt.

Just nu är det en intensiv period med många tävlingar Klubbmästerskap, Polarhunds-
mästerskap och ett VM i Kandersteg med 14 Svenska deltagare för att nämna några.

Jag tror att kommande nummer av polarhunden blir fullspäckad med reportage från 
dessa tävlingar. Jag uppmanar er alla att skriva några rader skicka med lite bilder så 
hjälps vi åt att delge varandra det som händer i polarhundsvärlden.

Nu hoppas jag att vi får en riktigt fin vårvinter med många härliga turer i naturen 
med våra hundar.

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

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

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

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

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Malin Hellström/Luleå

Nedre Norra
Leif Aronsson/Östersund, Lars Hjeltman/Brunflo, Malin Mannberg/Hörnefors    

GävleDala

Mälardalen
Pernilla Andersson/Tyresö, Ann-Charlotte Löfvenhaft/Södertälje, Michaela Öhlin/
Katrineholm, Maria Dimetri/Spånga  

Västra
Malin Eriksson/Tidaholm, Stefan Saliba/Lidköping, Erika Josefsson/Uddevalla 

Södra
Olle Erixon/Frillesås, Camilla Nilsson/Markaryd, Therese Lindahl/Harlösa, Fredrik 
Blixte/Trekanten, Angelica Blixte/Trekanten



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

7/2 2014 utställning Furudal Sphk Samojed
26/4 2014  utställning Vaggeryd      Sphk Södra 
18/5 2014  utställning Piteå              Sphk Nedre Norra
29/5 2014  utställning Ånnaboda     Sphk Mälardalen
29/5 2014 Årsmöte SPHK Sphk 
16/8 2014  utställning Sollefteå       Sphk Nedre Norra
6/9 2014  utställning Tånga hed     Sphk Västra
20/9 2014  utställning Idre          Sphk Siberian husky
21/9 2014  utställning Visseltofta     Sphk Samojed
4/10 2014  utställning Arboga          Sphk Mälardalen
9/10 2014  utställning Bollnäs         Sphk Gävle-Dala
1/11 2014  utställning Backamo      Sphk Alaskan malamute    

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

Aktivitetskalender 2014

Ordförande 
Torbjörn Antonsson, 0768-81 33 35

torbjorn.antonsson@gmail.com

Vice ordförande
Robert Persson, 0707-61 81 65 

robert.persson@xatsus.se

Sekreterare
David Erman, 0709-37 15 91 

david@erman.nu

Kassör
Mari Lilja, 0705-53 68 65
kennelunayok@gmail.com

Ledamot
Susanne Nilsson, 0707-24 46 37

susanne@xatsus.se

Suppleant
Malin Granqvist, 0762-12 00 91

info@villiviimas.se

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

Hej på er alla.

Förhoppningsvis njuter ni nu alla av vinter med mer 
eller mindre mycket snö och hundarna får vara i sitt 
rätta klimat, även om det tråkigt nog har fått ställas 
in en del tävlingar pga för lite snö.

Sen senast har distriktet inte arrangerat några eve-
nemang, men glädjande nog är det allt fler medlem-
mar som skapar egna små eller större draggrupper 
och kör tillsammans, något som nog blir allt vanli-
gare i framtiden.

Nästkommande arrangemang är södras årliga ut-
ställning som vanligt även i år i Vaggeryd (se sepa-
rat inbjudan)

Ett arbete pågår med att hitta plats för en bar-
markstävling under våren, men tyvärr är inget klart 
i skrivandets stund

Inför kommande årsmöte (se separat inbjudan) stäl-
ler vi frågan här då valberedning saknas, om det 
finns några personer med intresse att sitta i styrel-
sen alt kommittéer och driva arbetet för en aktiv 
förening framåt. Om så är fallet kontakta någon i 
styrelsen.

Iza, Nono, Turbo, Dot och Yukon. 
[Foto och Ägare: Ann-sofie Nilsson]
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Säljes: 
Siberian huskyvalpar födda 20131123
Efter Vindsnabbes Lilith x Vindsnabbes Merlin. 
Detta är en parning som kombinerar dom gamla Seppalalinjerna med hundar som 
direktimporterats från Sibirien till Tyskland. Vi har två tikar och en hanhund till 
salu ur kullen. 
Kennel Vindsnabbes. Peter och Eva Mårtensson. 076-812 35 13
eva.jorgenfelt@hotmail.com

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY



SPHK Södra inbjuder till 
officiell utställning för renrasiga polarhundar

Lördagen den 26 april 2014
Plats: Vaggeryds friluftsgård

Domare
Tina Permo - Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund
Göran Hallberger -  Siberian husky
Med reservation för ev. domarändringar

Anmälan
Via SKK’s Internetanmälan, http://kennet.skk.se/anmalan/  eller skriftligt på SKK’s 
anmälningsblankett som sänds per post eller mail till Malin Granqvist, Kollsered 
Skogsbrynet 1, 441 93 Alingsås, e-post info@villiviimas.se med blanketten som 
bifogad fil. Vid anmälan per mail skall ni få bekräftelse inom 3 dagar annars får ni 
kontrollera så er anmälan kommit fram. Länk till blanketten finns på SPHK’s hemsida 
eller kan hämtas på SKK’s hemsida under blanketter och utställningar & prov.

Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  150 kr 
Junior-, Unghund-, Bruks- och öppenklass  300 kr 
Championklass  300 kr 
Veteranklass från 8-10 år  200 kr 
Veteraner över 10 år  GRATIS

Från och med den 3:e fullbetalande hunden reduceras priset till 150 kr per hund. Barn 
med hund och parklassen anmäls på plats, 50 kr

Sista anmälnings- och betalningsdag
Internetanmälan senast den 30 mars och skriftlig anmälan senast den 24 mars. 
Efteranmälan i mån av plats fram tills den 3 april mot extra avgift på 100 kronor per 
hund. Flerhundsrabatten går ej att utnyttja vid Internetanmälan och alla anmälningar 
är bindande. Betalning till bankgironummer: 865-3883, SPHK Södra. Märk 
inbetalningen med hundens reg. nr. samt ägarens namn.

OBS! Fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen, var extra noggrann med 
registreringsnumret, så det blir rätt. Hundars, vars ägare är bosatta i Sverige skall 
vara registrerade i SKK. För att ställa ut på SPHK’s officiella utställningar krävs 
medlemskap, ha alltid med giltigt medlemskort i SPHK till tävlingen (gäller alltså inte 
i valpklass, som är inofficiell). För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas 
i anmälan.

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

Varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte för SPHK södra 2014

Nu är det snart dags för årsmöte för klubben igen.
Detta är det viktigaste mötet föreningen har, och är där vi som klubb kan fatta
beslut om vad vi ska syssla med framledes. Därför är det viktigt att så många 

som möjligt kommer. 

Tyvärr har vi inte hittat en lämplig plats för årsmötet ännu. Styrelsen har valt att 
försöka hitta en plats som bättre representerar medlemmarnas lokalisering i 

distriktet, och då är Vaggeryd inte det mest lämpliga för tillfället. 
Det blir troligen någonstans i Skåne.

Så snart plats och tid är bestämd, kommer vi att utlysa detta på hemsidan och 
Facebook, så håll ögon och öron öppna.

David, sekreterare för SPHK Södra

 Här blir det ospårat en bit. I led 
Bulldozer of Jedeye, Macadamia of 
Jedeye samt ITH Sitka. Ett gäng hårt 

arbetande hundar. 
[Foto:Donald Eriksson]
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http://www.vastra.sphk.se

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

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

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

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

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

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

Suppleant
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 

Tråkig början på nya året

Nu måste jag tyvärr skriva om vädret då vi på grund 
av snöbrist fick ställa in Västras vinterrace den 25 
till 26 januari. Vi hoppades in i det längsta att väd-
rets makter skulle vara med oss men en vecka före 
start fick vi ge upp då Lekvattnets skidklubb som 
står för banorna meddelade att det var alldeles för 
dåliga förhållanden för att få till banorna. Vi lovar 
att återkomma  nästa år med förnyade krafter då 
skidklubben sa att det var 30 år sedan de hade så 
dåligt med snö.

Nästa punkt på dagordningen är det kommande 
årsmötet då vi skall välja styrelse för kommande 
året. Ni är alla hjärtligt välkomna att lägga er röst 
på föreslagna ledamöter. Se separat annons för plats 
och tid.

Det är några ledamöter som aviserat att de drar sig 
tillbaka efter väl förättat värv. Så om ni har förslag 
på folk som är intresserade hör av er till valbered-
ningen. Då vi är en ideell förening är alla medlem-
mars engagemang viktigt för att vi skall få till en 
bra verksamhet för distriktet.

Polarfarare Palmblad

Greentrail Dash & Greentrail Rocket, siberian husky.
[Foto/Äg. Micke Modigh & Jeanette Jatko]

Västra distriktet kallar till årsmöte 
söndagen den 6 april 2014 

 
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Mötet börjar klockan 12.00 
Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
 

Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens 
sekreterare Niklas Olsson tillhanda senast 6 mars 2014.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Hittat i arkivet!!

Sigge Falk
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Äntligen har vintern kommit även till våra 
breddgrader...

...efter en lång väntan och man nästan hade gett upp 
hoppet om att den skulle komma överhuvudtaget. 
Tyvärr hann den inte komma i tid till den tänkta 
dragtävlingen i Herrfallet, men nu får vi blicka 
framåt. 

Jag vill tacka för förtroendet och ni som känner mig 
vet att jag har en samojedtik. Jag kan med stolthet 
berätta att i den nya styrelsen har vi alla våra polara 
raser representerade. En presentation av de andra 
styrelsemedlemmarna följer. 

Min ambition är att vi ska ha ett levande distrikt med många olika aktiviteter som ska 
passa så många som möjligt. För att det ska bli möjligt krävs det att du som medlem 
berättar vilken aktivitet just du saknar. Kanske har du en spirande idé till någon rolig 
aktivitet du skulle vilja genomföra och kanske till och med vet den perfekta platsen 
för denna. Vi hjälper gärna till och stöttar. Var inte rädd för att kontakta någon av 
oss i styrelsen. 

Vårt största kommande arrangamang närmar sig med stormsteg, nämligen utställ-
ningen i Ånnaboda, och planeringen av denna är i full gång. Det kan tyckas långt till 
29 maj men när vinterns alla tävlingar och fjällturer är över så är det dags. SPHK’s 
centrala årsmöte kommer också att hållas där, så jag hoppas att träffa på många av 
er från hela vårt avlånga land. Delge gärna era bilder med oss och skriv några rader 
från de äventyr och strapatser som ni är med om med era hundar så fler får chansen 
att ta del av dem.

Ordförande
Petra Dalenklint, 070-273 75 42
petra.dalenklint@hotmail.com

Vice ordf. 
Anders Ryttinger, 073-520 06 81
aryttinger@gmail.com

Sekreterare
Monica Larsson, 070-203 04 61
monla@temla.com

Kassör
Evert Larsson, 070-310 95 41
evert@temla.com

1:e suppleant
Jo-Anne Norén, 070-681 33 91
jo_anne_noren@hotmail.com

2:e suppleant
Lars Jämtsved, 073-626 92 84
lars@jamtsved.se

http://malardalen.sphk.se

Valp, 7 veckor, ur Snötrollens Yuki kull. 
[Foto: Linda Almquist]

Till sist vill jag göra en rättelse av ledaren från förra numret av Polarhunden nr 5 
2013. Det är felaktikt att Gröna kortet inte kommer att kunna göras digitalt i fram-
tiden. Det som sades på SDSF’s årsstämma var att medlemsklubbarna bör jobba för 
att få till fler fysiska Gröna kort-kurser samt att det borde bli möjligt att avlägga ett 
skriftligt prov direkt i anslutning efter den genomförda kursen. Någon förändring på 
det planet har i dagsläget inte skett, om du vill veta mer om Grönt kort kan du gå in 
och läsa på draghundsport.se.

Petra Dalenklint   

SPHK Mälardalen inbjuder till officiell utställning 
den 29 maj- Kristi himmelfärds dag

Plats: Ånnaboda

Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Arvid Göransson. 
Siberian husky döms av Sonny Ström.

Anmälan
Skriftlig anmälan görs på SKK’s anmälningsblankett (länk finns från sphk.se eller 
direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till: 
Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@gmail.com. Tel: 013-583 73

Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du 
kontrollera att anmälan kommit fram.

Vid övriga upplysningar kan du även kontakta Jeanette Engström: 073-5338160

Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån:  150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen, championklass:  320 kr
Veteranklass 8-10 år:  280 kr
Veteranklass över 10 år:  GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:  150 kr

Sista anmälnings- och betaldag är 2014-04-05
Betalning till BG: 0171-5789, SPHK Mälardalen 
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2014-04-12 mot extra avgift på 100 kr per 
hund. Alla anmälningar är bindande.

Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.

För info om boende: annaboda.com

Varmt välkomna!
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Presentation av styrelsen - SPHK Mälardalen

Anders Ryttinger bor på en gård i Uppsala län med familj. Jobbar på Arlanda. 
Vi har 13 siberian huskys som vi är ute med så snart det tillåts. När jag inte är 
på jobbet så är jag alltid ute, med eller utan hund. Jag är även utbildad domare i 
alla förekommande stilar.

Anders Ryttinger

Vår första grönlandshund köpte vi 1977 av Stig Juhlander. Vi var aktiva turåkare 
i 10 år sedan kom verkligheten i kapp oss och vi var tvungna att rätta in oss i 
leden med att arbeta samt ta hand om vår dotter.  20 år senare så blev längtan 
efter hund så stort så vi slog vi till med ett köp av en grönlandshund igen  som i 
sin tur blev pappa till de hundar vi har nu Rizzo och Zappa som nu är 3 år. 
Vi flyttade för 3 år sedan från Stockholm till rena ”landet” Surahammar som 
erbjuder mycket frisk luft samt en härlig natur att vistas i.

Evert och Monica Larsson

Jo-Anne Norén heter jag och bor i Karlskoga tillsammans med min sambo och 
dotter. I familjen ingår också en alaskan  malamute, två samojeder och en aus-
tralien sheperd. Hela familjen älskar skidåkning och jag aktiverar hundarna med 
drag, agility och spår.

Jo-Anne Norén

Jag är 55 år, sambo med Lotta Eriksson. Vi bor på en gammal gård i byn Valö 
utanför Östhammar. Där lever vi med 12 får, 11 höns och framförallt våra 5 
samojeder. Den äldsta är knappt fyra år och de två yngsta är 6 månader, två 
hanar o tre tikar. 
Jag gillar den aktiva delen hos våra samojeder. Jag kör ganska mycket med dom, 
men även en hel del annan träning. Klövjeväskor, styrketräning och andra fysiska 
aktiviteter. Men vi går även kurser med hundarna och lägger nåt spår då och då. 
Jag har haft hund i tidigare del i mitt liv. Har varit aktiv i föreningslivet via mina 
två söner när dom idrottade som unga. På ledig tid vill vi åka till fjälls eller i alla 
fall vara ute i naturen, skidor m.m. Jag själv tycker nog det roligaste är att köra 
hundarna och träna dom målmedvetet.
Jag tackade ja till valberedningens fråga för jag tycker det verkar roligt, plus att 
jag har ett ansvar som medlem i SPHK om jag vill va med. Vi blir inte bättre än 
våra medlemmars engagemang. För info kan jag säga också att jag är medlem i 
Ryssjöns slädhundsklubb för att stötta deras verksamhet. 
Tack för ordet och ert förtroende.

Lars Jämtsved

Ordförande
Cecilia Lönnberg, 072-213 13 27

cecilia.lonnberg@gmail.com 

Ledamot/Kassör
Ulf Jönson, 070-529 44 10

ulf.jonson@draghundsport.se 

Ledamot
Ann Tigerstrand, 070-209 42 88

anntigerstrand@spray.se 

Ledamot
Roland Stigestad, 070-538 22 73 

roland59@live.se 

Ledamot
Michael Berglöf, 070- 727 37 71 

qola@msn.com

Suppleant/Sekreterare 
Malin Sundin, 070-63 98 536

ylajarvis@gmail.com

Suppleant
Ewelina Dawidowska, 073-691 46 75

ewelina.d@hotmail.se 

Ungdomsansvariga 
Monica Berglöf, 073- 612 47 29

monica_101@hotmail.com

Lena Lindberg

www.sphk.se/gavledala

SPHK Gävle-Dala kallar till årsmöte 

Tid
öndag 13 april  kl 13

Plats
Voxna hembygdsgård (ca. 4 mil från Edsbyn)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Klubben bjuder som vanligt på gott fika med 

smörgåstårta och kaffe. 
Motioner skall vara sekreteraren Malin Sundin 

till handa senast 3 veckor före årsmötet. 

Skickas till:
Malin Sundin, Näset 2, 794 92 Orsa. 
Glöm inte skriva under din motion. 

Kom också gärna med förslag till 
Årets medlem 2013!

Happymysaks Meija & Snow Shadow’s ”Ixa”. 
[Foto: Susanne Nilsson]
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Ordförande
Alf Hallén, 070 - 216 75 88
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar
alfhallen@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

Revisor
Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

1:e Revisorsuppleant
Björn Ramström, 070 - 318 47 20

2:e Revisorsuppleant
Kristen Snyder, 070 - 231 28 45

www.sphk.se/nedrenorra

Hejsan! 

En liten presentation av mig själv vore kanske på 
plats. Mitt namn är Emanuel Fagerberg, 28 år och 
sitter som suppleant i SPHK Nedre Norra. Jag bor 
på Frösön med min flickvän Caroline och våra fyra 
lekfulla siberian huskies. Har haft våra egna hundar 
i 3 år snart men har tränat och tävlat lite smått i ca 
5 år. 

Innan jag hade egna siberian huskies så fick jag låna 
av svärfar som på den tiden hade draghundsfirma, 
då kan ni kanske förstå hur jag fattade tycket för 
draghundar. 

Jag har endast deltagit i lite mindre tävlingar bara 
för att känna på sporten litegrann. Körde mitt 
första barmarks SM i Filipstad föraa året i klas-
sen 2R C. Kanske det roligaste jag nånsin gjort! 
Hur som helst så är jag bara en vanlig draghunds-
nörd som alla ni andra

Noataks Valemon ”Nutaaq” Du Apatcha och Team Snow-
quest Nebraskas Magicstorm. [Foto: Ronja Ekholm]

Beaver Trap Trail och Bäver Open 2014 

går av stapeln vecka 12. Start 20 mars och målgång 22 mars för dom som kör 
tredagars. Den alternativa långdistansen över ca 100 km startar och går i mål 
den 22 mars. Nytt för 2014 är en långdistans på 140-160 km med en checkpoint 
på Saxvattnet och Bäver Open som körs 21,22 mars

Nytt för 2014 är att vi arrangerar Bäver Open, en öppen sprint och medeldis-
tanstävling där SPHK Nedre Norras klubbmästerskap inkluderas. Vi kör släde, 
pulka och linklass på spåren runt Norråker. Vi kommer att använda samma start 
och mål område som BTT. För mer information gå in på www.beavertraptrail.
se sedan är det bara att på sedvanligt vis anmälas sig till denna härliga tävling

Vill ni ha kontakt så ring Rickard Harrysson 0703982510

Nedre Norra håller sitt årsmöte 

på restaurang Utposten i samband med 
Beaver Open tillika KM den 

21/3 kl 16.00 

Vi har problem med hemsidan men ska försöka få ut 
sedvanliga årsmöteshandlingar där

Välkomna

Lapplands Drag, huskytur mars 2012, 
vi  blev överraskade  med  mycket  

snö  och stormbyar. 
[Foto: Monika  Karlsson]
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Hej till alla 

Just nu sitter jag och Helen i bilen på väg till Hamra 
för Grönlandshundsklubbens arrangemang som 
håller till under vecka 3 varje år. Ett trevligt arrang-
emang där man träffar många likasinnade, förutom 
Hamra så har vi även haft vid tidpunkten för den 
här tidnigen träffen i Årrenjarka. Med förväntning 
och förhoppning om att det blir en lyckad träff med 
gamla och nya ansikten inom SPHK övre norra. Vi 
har även haft meriteringen i Kiruna som vi hoppas 
att  de samtliga 4 polara raserna varit  represen-
terade på, bilder på dessa aktiviteter med berät-
telser dyker upp i kommande Polarhund. Trots att 
det är en bit bort till det är dags att börja tänka på 
utställningar så vill vi även flagga för kommande 
utställning som sker i maj i samband med Piteå`s 
SKK utställning. Precis som förra året så kommer 
det att finnas möjlighet att ställa ena dagen på SKK 
utställning och på den andra dagen 18 maj SPHK 
utställning för de fyra polara raserna. Planerar in 
detta redan nu i era almanackor. 

Men nu njut av den fina vårvintern som är på väg 
mot oss och vi hoppas ni får många fina turer med 
era hundar innan snön försvunnit för nu. 

Sofia Brännström och Helen Söderström

Terra Polars Wonder Dvale och Night trail traces of the 
macig man ”Berra” på en paus mellan Tarrekaise och Såm-

marlappa i Kvikkjokksfjälle. [Foto: Sofia Brännström]

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 

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 / Utställnings-
wansvarig / Webmaster
Eva Nätteldal, 070-632 53 96 
eva.natteldal@gmail.com
 
Ledamot
Agneta Henriksson, 
agge1971@hotmail.com

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

 Alfred Brännström följer mamma på tur med hundarna. [Foto:Sofia Brännström]
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betyder en temperaturskillnad mellan yt-
tertemperatur och kroppstemperatur på 
nästan 100°C! Den indirekta effekten av 
kyla är att vintern är lång och begränsar 
tillgången på växter och därmed födotill-
gången. Köld och svält är extra stressfak-
torer som båda tär på energireserverna. 
Djur ställs därför inför två motverkande 
krav, nämligen behovet av att öka ener-
giförbukningen för att bibehålla kropps-
värmen i förhållande till potentiellt hög 
värmeförlust, och nödvändigheten av att 
spara energi tills den nya växtsäsongen 
börjar.

Det finns två huvudprinciper för att klara 
detta. Det ena är att minimera värmeför-
lust genom ett isoleringslager av antingen 
fjädrar, fett, eller som i vårt fall, en päls. 
Denna isolering är dessutom kombinerad 
med en fantastisk tolerans att tåla låga 
temperaturer, ofta nära 0°C, i vävnader-
na på dåligt isolerade perifera kroppsde-
lar såsom ben, svans och huvud. 

Det andra sättet är att öka kroppsvärmen 
genom en förhöjd ämnesomsättning. Yt-
terligare andra sätt är att det hos exem-
pelvis polarräv, polarvarg och polarhund 
finns en speciell köldanpassning, ett 
värmeväxlingssystem i extremiteterna. 
Ännu ett annat är att trampdynan kan 
innehålla ett speciellt fett, brunt fett, som 
inte blir hårt vid låga temperaturer som 
vanligt kroppsfett. 

Kroppsbyggnaden hos djur som är anpas-
sade till kalla klimat är ofta varianter på 
temat ”så lite utskjutande detaljer” som 
möjligt. Sålunda är kroppsformen avrun-
dad i görligaste mån, med exempelvis 
mindre öron och djupare liggande ögon, 
allt i jämförelse med sina släktingar på 
lägre breddgrader. 

Pälsen
Det mest iögonenfallande för ett dägg-
djur i kallt klimat är den ordentligt 

Figur 1. Isoleringsvärden hos några nordliga innevånare. 
(Omritad efter Phillips och Watson,1977, fig. 4.)

Varför fryser inte våra polarhundar när det är kallt?
Av Louis Liljedahl

Vi människor, som ju utvecklats i det tropiska Afrika, måste ju bära klä-
der mesta delen av året och extra mycket under vintern om man vill bo 
på våra breddgrader. Men varför fryser inte  våra polarhundar när det är 
kallt? Svaret är att de tillhör en hundtyp som är specialanpassad till kyla. 

Däggdjur och fåglar har samma kropps-
temperatur i varma såväl som kalla klimat.  
Den lägsta lufttemperaturen vid vilken 
ett däggdjur eller en fågel kan vila med 
en grundläggande värmeproduktion och 
behålla sin kroppstemperatur, kallas den 
kritiska temperaturen. Denna är 25-37°C 
för den nakna människan och många an-
dra tropiska arter, och ca. -40°C för de 
större arktiska däggdjursarterna.

Trots att polartrakterna är bland de ab-
solut ogästvänligaste områdena på detta 

klot, hyser de ganska stora populationer 
av däggdjur och fåglar. Vinterklimatet 
innebär, som vi alla vet, låga temperatu-
rer, snö, kalla vindar och mörker större 
delen av vintern. Och födan är inte lätt 
att få tag på. Ändå klarar djuren där att 
bibehålla sin kroppstemperatur. Men det 
kräver speciella anpassningar, av vilka 
det för ett däggdjur mest uppenbara är 
en varm päls. 

I Sibirien och nordligaste Kanada kan 
termometern visa -60°C eller lägre. Det 
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Vi säger om våra hundar att de svettas 
genom trampdynorna, vilket är helt nöd-
vändigt för att de skall bli av med den 
överskottsvärme som alstras vid hårt ar-
bete. 

Dock kan inte hur mycket värme som 
helst försvinna hur fort som helst. Därför  
måste det råda en jämvikt mellan hur län- 
ge en polarhund kan arbeta hårt och hur  
snabbt avkylningen sker. Om djuret tvin- 
gas arbeta för länge, finns risk för över-
hettning, vilket ju tragiskt nog t.o.m. har 
lett till döden för en del tävlingshundar.

Andra sätt att bevara energin
En annan alternativ metod att förbättra 
skydd mot kyla är en förändrad ämnes-
omsättning, som höjer kroppstempera-

Figur 3. Temperaturer innanför huden på polarhund vid en lufttemperatur på -30°C. (Omritad efter 
Irwing, 1966, sidan 97. Blyertsteckning Ernst Liljedahl.)   

Figur 4. Schematiskt bild över hur värmeväx-
lingen fungerar. a) Avkylning. Artär ligger inte 

nära ven. Utgående varmt blod blir avkylt i 
tassen. b) Värmebesparing. Artär och ven ligger 
sida vid sida. Utgående varmt blod i artär läm-

nar av värme till inkommande kallare blod från 
ven (Omritad efter Hill et al. 2012, figur 10.35).

tilltagna pälsen. Pälsisolering för land-
däggdjur och fett för däggdjur som lever 
i vatten, anses vara den viktigaste anpass-
ningen att motstå köld. Man kan mäta 
isoleringseffekten i en enhet som heter 
clo (Clothing isolation). En clo = 0.155 
K·m²/W och definieras som den isolering, 
med vilken en person i vila genom att 
bära kläder kan upprätthålla sin kropps-
temperatur i ett normalventilerat rum 
med en lufttemperatur på 21°C. Över 
denna temperatur börjar en person med 
den klädseln att svettas, och under den 
börjar den att känna sig sval.

Figur 1 visar de olika isoleringsvärdena 
för några olika landdäggdjur i kallt kli-
mat. Observera att polarhund och fjäll-
räv har ungeför samma pälslängd, men 
att polarräven har det allra högsta isole-
ringsvärdet av alla.

Värmeväxlingssystemet
Extremiteterna på ett djur har liten vo-
lym i förhållande till ytan jämfört med 
övriga kroppen och har därför svårare 
att behålla värmen när det är kallt. Men 
de kan fungera väl trots att temperaturen 
i dem kan vara avsevärt mycket lägre än i 
övriga kroppen. Så till exempel kan tem-

peraturen i tassen på polarräv, polarvarg 
och polarhund vara så låg som 0°C, och 
även om tassen är i kontakt med mycket 
kallare underlag, t.ex. -30°C till -50°C, 
blir inte trampdynan kallare.

Värmeväxlingssystemet fungerar så, att 
vissa artärer och vener ligger nära intill 
varandra så att blodströmmen i artä-
rerna i benet kan lämna av det mesta av 
värmen till den kallare blodströmmen i 
venerna från foten (figur 2). Detta be-
tyder att temperaturskillnaden mellan 
blodet ute i kapillärerna i tassen (de allra 
minsta blodkärlen där gasutbytena sker) 
och blodet i resten av kroppen kan vara 
så mycket som 30°C (figur 3). Således 
sparas värme inne i kroppen. Det fina i 
kråksången är, att extremiteterna fung-
erar utmärkt även vid låga temperaturer.

Trampdynorna fungerar emellertid även 
som avkylningsstationer. Nämnda djur 
har nämligen också artärer och vener 
som ligger åtskiljda från varandra (figur 
3). När detta system är inkopplat avläm-
nas värme längts ut i extremiteten vilket 
resulterar i att det returnerande blodet 
i venerna är betydligt svalare än blodet 
som pumpades ut i artärerna, vilket så-
ledes får en kylande effekt på kroppen. 

Figur 2. Schematiskt bild över hur värmeväxlingen fungerar i sträng kyla. Artär och ven ligger sida vid 
sida. Utgående varmt blod i artär lämnar av värme till inkommande kallare blod från ven (Omritad 

efter Hill et al. 2012, figur 10.35 med värden från Scholander, 1955, figur 4).
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Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

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

http://draghundcenter.se/webshop/

 

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10" lämnas i kassan.

10% i shopen 

turen. Även kroppsstorleken spelar roll i 
sammanhanget. Ju mindre en kropp är, 
desto svårare är det för den att bibehålla 
värmen. Men kroppen kan inte bli hur 
stor som helst utan måste fungera som 
den är byggd för. En varg, till exempel, 
måste kunna springa långt och ibland 
fort, och kan således inte bli hur stor och 
tung som helst.  

Det finns ännu ett sätt för kroppen när 
det gäller köldanpassning och det inne-
fattar närvaron av brunt fett, som dess-
utom spelar roll vid ämnesomsättningen. 
Detta fett stelnar inte vid låga tempera-
turer som vanligt vitt fett, utan bibehål-
ler sina egenskaper såsom mjukhet och 
effektivitet som köldisolering. Detta fett 
finns bl.a. i trampdyna hos polarräv, varg 
och hund.

Ett djur i kyla kan även med hjälp av 
kropsställning förbättra värmehållning-
en. Så till exempel kan man vid tempe-
raturer omkring -30°C se arbetande es-
kimåhundar lyfta fötterna växelvis vid 
stopp för att minska kontakten med den 
kalla snön. Vid pauser och när de sover 
lägger de sig gärna ner och rullar ihop sig 
och håller på så vis sina tassar varma (Fi-

gur 5). Dessa beteenden känner ju alla vi 
polarhundsägare igen på våra egna hun-
dar.

Framtiden
Klimatet har alltid varierat här på jorden. 
Våra kunskaper säger oss, att så även 
kommer att ske i framtiden, och att det 
alltid kommer att finnas kalla trakter av 
vårt klot. Sannolikt kommer växter, djur 
och andra organismer också alltid att be-
folka dessa kalla trakter. Polarhundens 
framtid, däremot, är inte lika lätt att sia 
om. Inte ens i polartrakterna utsätts da-
gens polarhund för de extrema förhållan-
den som en gång formade den, och därför 
finns risken att dess polara egenskaper 
försvinner mer eller mindre. Men jag är 
inte orolig för det, eftersom jag är över-
tygad om, att vi redan i detta decennium 
kommer att kunna ”klippa och klistra” 
gener som vi vill, och på så sätt skapa 
önskad hundtyp, även en polarhund som 
tål kyla ner till -40°C eller mer.

Källor
Hill, R.W. , G.A. Wyse, and M. Anderson, 
2012. Animal Physiology, 3rd ed., Sinauer. 

Figur 5. Termometer visande temperaturen nere 
i en ihoprullad polarhund vid en lufttemperatur 

på -25°C (Från Irwing, 1972, fig. 11.1.).
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slut hittade vi en då helt ny produkt som 
var frontkopplad. Vi blev så nöjda för 
Qurt stressade genast ner och det blev så 
mycket lugnare promenader. 

Qurt kunde äntligen börja varva ner så 
mycket att han kunde ta kontakt med oss 
och belönas med godbitar på promena-
derna. Då föddes idén att Qurt skulle ha 
en egen butik som bara säljer produkter 
Qurt och hans vänner verkligen gillar.

Idag har ni fyra siberian huskies, hur 
kom det sig att ni valde just den rasen?
Jag och min man hade tidigare varit uppe 
och vandrat många somrar och höstar i 
kirunafjällen och vårvintern 2000 så tog 
vi chansen att köra hundspann för första 
gången. Det blev en härlig veckotur med 
hyrda spann från Abisko till Nikkalu-
okta som drogs av siberian huskies. Ef-

ter det var vi fast! Både på rasen och att 
köra hund. Fler hundspannsturer följde 
genom åren på semestrarna men vi bodde 
ju i Stockholm, hade inga egna hundar 
och drömmen om riktiga vintrar och att 
bo närmre fjällvärlden växte. 

År 2008 tog vi vårt pick o pack och flyt-
tade till Kiruna - det bästa vi gjort! Och 
sedan skaffade vi vår första siberian hus-
ky valp - Working Husky Waiga (kallad 
Taiga) från Jokkmokkguiderna. Efter det 
har vi skaffat ytterligare tre siberian hus-
kies, även de från Jokkmokkguiderna, 
vuxna draghundar som av olika anled-
ningar behövt hitta nytt hem. 

Fantastiskt trevliga hundar och det blir 
nog fler framöver. Klart vi drömmer om 
ett spann var... Nu måste vi ju turas om 
att köra hund…

Qurt – hunden som bytte bana 
av Anna Kuru

 

Qurt. Jag har sett namnet skymta till då och då. När Stina och Matti från 
Jokkmokkguiderna bodde över hos oss under Kiruna Slädhundklubbs se-
minariehelg i oktober kom namnet upp igen. Vem är denna Qurt?

Kort sammanfattat: Han är en siberian 
husky som tidigare jobbade som släd-
hund men som nu sadlat om och gett 
namn åt en webbutik ( www.qurts.se ). 
Jag blev nyfiken och kontaktade familjen 
som Qurt numera huserar hos.
 

Vem är personerna bakom Qurts?
Jag som driver Qurts heter Camilla Inghe 
och till min hjälp har jag fyra siberian 
huskies som agerar expertpanel och som 
avgör vad som ska finnas med i sorti-

mentet. Qurts är döpt efter vår siberian 
husky hanne Qurt. Han pensionerades 
från att vara arbetande draghund vid 
fyra års ålder eftersom han behövde en 
lugnare miljö då han lätt stressar upp sig. 
Då flyttade han hem till oss i Kiruna. För 
att klara av koppelpromenader med en 
hund som från början hade väldigt högt 
stresspåslag av den nya miljön och dess-
utom var stark gick jag på jakt efter en 
sele som skulle avlasta både mattes arm 
och Qurts nacke (halsband var bara att 
glömma). Testade sele efter sele och till 
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På er hemsida finns en notis om att ni 
stödjer kampanjen “Säg nej till stryphals-
band”, vad innebär det?
Det är en samlingsplats för oss som tagit 
ställning mot stryphalsband. Kampanjen 
är inte att övertyga de som tycker stryp-
halsband är det bästa utan att föra en 
kampanj för att informera de som inte 
vet. Jag har valt att träna mina hundar 
på sätt där helstryphalsband inte an-
vänds - det finns så många andra bra 
metoder. Jag tycker personligen att det är 
viktigt att träna hunden på ett sätt som 
är humant och som ger glada och trygga 
hundar. Mer information om ”Säg nej 
till stryphalsband” finns på: http://www.
sagnej.n.nu/

I en tidig rasinformation om siberian 
husky står att läsa att rasen inte passar 
för lydnadsdressyr. Även idag menar en 
del att draghundar inte ska gå fint i kop-
pel för att de blir dåliga draghundar då 
- vad anser du om det? 
Det här finns det ju många olika åsikter 
om men det här är min syn på saken... 
Det talas ju även ofta om att siberian 
huskyn inte ens går att lära att gå fint i 
koppel... Först o främst så tror jag ju att 
vilken hund som helst oavsett ras går att 
lära det man vill, beroende på hur myck-
et tid man är villig och kan lägga ner. 
Mycket beror ju på var just hundägarens 
intresse ligger och vem hunden som indi-
vid är. Klart att rasens egenskaper spelar 
stor roll, vissa saker går snabbare att lära 
än andra. Och kanske det behövs tränas 
in på olika sätt beroende på rasens egen-
skaper. 

Vår första siberian husky la vi mycket 
tid på att lära gå i koppel och en hel del 
kul trix också. De andra tre som levt 
sina liv i hundgård och jobbat som drag-
hundar innan de flyttade till oss verkar 

uppskatta att lugnt få ströva i koppel på 
promenader, och älskar att få lära sig nya 
“familje”-hunds saker - som löjliga men 
kul trix.

Däremot har vi aldrig fokuserat på att 
det är något viktigt med att gå fot. Det 
vi vill är att ha en skön och så dragfri 
promenad med hundarna, inte stenhård 
disciplin. Det ska vara kul att gå på pro-
menad för både hund o hundägare! Och 
där har de frontkopplade selarna varit till 
stor hjälp och minskat obehag och stress 
hos hundarna som lätt uppstår om de får 
ligga på och hetsa upp sig i halsband el-
ler ryggfäst sele. Ger istället massor av 
extra tillfällen att belöna lugnt beteende 
hos hunden och på så sätt ersätta dragig 
promenad med att vi går tillsammans is-
tället. 

Vi kör ju med våra hundar framför släde 
och skidor bara för skojs skull så det är 
säkert så att vi skulle märka skillnad om 
vi t.ex. tävlade i drag med dem. Men 
för oss hobby-körare upplever vi att är 
de lika engagerade dragare som siberian 
huskies i andra ”turist”-spann vi kört ti-
digare, om inte mer - vi är ju ute och kör 
som ett team/familj och har kul tillsam-
mans. 

När de går koppelpromenader vet de ju 
att det inte är drag och jobb som gäller 
och när de är framför släden eller skidor 
har de ju dragselar och situationen är en 
helt annan, då drar de på och njuter av 
farten. Hundar är ju intelligenta djur och 
lär sig snabbt skillnaden.

En annan uppfattning om hundrasen vi 
stötte på när vi planerade att skaffa vår 
första siberian husky var allt som sas 
och skrevs om rasen (speciellt på nätet). 
Det var stört omöjliga att ha inomhus, 
de skulle riva huset och krävde enorma 

Fyra hundar kräver sitt. Hur ser ert 
hundliv ut? 
På hösten fram tills snön lagt sig tränar vi 
dem med drag framför cykel.

Vintertid kör vi med hundarna framför 
släden. Vi har en lättvikts tävlingssläde 
som passar bra när man bara har fyra 
hundar. Den har vi kört med så få som 
två hundar – även på flerdagsturer - den 
väger inte mycket och är lätt att fälla ihop 
och slänga i baksätet på bilen för trans-
port. Skidturer med pulka blir det också 
en del och vi försöker även hinna med 
några längre övernattningsturer i stuga 
eller tält under vintersäsongen. I veck-
orna på vardagarna finns det fina spår att 
köra i och runt Kiruna medan helgerna 
sticker vi gärna inåt fjällen. Sommartid 
vandrar vi mycket med hundarna klöv-
jade i fjällen. 

Mellan träningsturer och friluftsliv finns 
även en vardag i Kiruna. Då är de inne-

hundar som går koppelpromenader fyra 
gånger om dagen och slöar i soffan om 
dagarna medan matte och husse jobbar.

En ny krydda i dessa före detta arbetande 
draghundars liv är den årliga sommarvis-
telsen på en liten bilfri ö i Bohuslän - där 
njuter de ö-liv, solar och badar på krit-
vita stränder och framförallt åker båt o 
spanar efter knubbsäl - en ny favoritsyss-
la. Det är en ovanlig syn där nere på ön 
med en liten båt full med flytvästklädda 
huskies som ivrigt spanar ut över havet...
 

Hur och med vad utfodras era hundar?
Vi ger dem högenergi torrfoder och fru-
set färskfoder under höst/vinter/vår och 
torrfoder med lite lägre protein och fett-
halt under sommaren. De får även fisk-
olja i maten och de två äldsta får kost-
tillskott som innehåller glukosamin och 
grönläppad mussla. 
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Februari i Kiruna-fjällen



mängder motion. Man kunde absolut 
inte ha dem i möblerade rum... och att ta 
sig an draghundar från hundgården var 
inte klokt heller, de skulle aldrig kunna 
bo inne. Vi struntade i det och hoppades 
att det skulle funka ändå... tur det!

Fantastiskt lugna, vänliga, tysta och här-
liga hundar. Vi har utan problem bott på 
sjätte plan i lägenhet i fem år med fyra 
stycken. Speciellt Qurt, Holly och Kicki 
som bott ute i hundgård tidigare gillar 
inomhuslivet... Och även om vi nu bor i 
hus så är de soffahuskies som trivs inne 
OCH ute.

Så det är inte alltid ryktet om en hundras 
stämmer, det beror ju för de flesta hun-
dar på vem just den hundindividen är och 
vad som erbjuds i hundens liv i form av 
motion, hjärngympa och annat. En oba-
lanserad hund blir ju stressad och odräg-
lig - precis som vi människor!

Vill man ha en siberian husky som en 
fantastisk dragare och friluftskompis 
främjar man det. Vill man även ha en si-
berian husky som funkar lika bra som fa-
milje-, och “koppel”-hund främjar man 
det – en perfekt kombination för oss hob-
bykörare! 

Så nu vet jag mer… Qurt, han är släd-
hunden som sadlade om – eller ska vi 
säga selade om!
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Med släden och hundarna i härlig ny djupsnö.

Drag på skidor vid Kopparåsen.



SPHK har mist en stor profil inom klubben

Den 20/12 2013 avled Lasse Gustavsson hastigt i hemmet. För dem som inte vet vem 
Lasse var, så kan jag tala om att han och Kerstin var pionjärer i Sverige med siberian 
husky.

Den först huskyn kom till Lasse o Kerstin redan 1971. Året efter så startade de ken-
neln Heidiburghs och har sedan dess varit en av de ledande i Sverige gällande uppföd-
ning av Siberian husky. På meritlistan har de ett stort antal polarhundchampions och 
dessutom erhållit SKK’s bruksuppfödarspris inte mindre än tre gånger.

Lasse var en otroligt godhjärtad och hjälpsam människa som aldrig tvekade att ställa 
upp . Det kunde gälla allt ifrån att bereda plats i hundgården för vänners hundar när 
de behövde, till att låna ut en släpkärra. Någon uttryckte det som att Lasse var den 
snällaste människan de mött. Jag är beredd att instämma i detta. Han organiserade 
också träffar för medlemmarna i klubben och ett mycket populärt ”nyttårsrace” på 
Helgbosjön.

Lasse lämnar ett stort tomrum efter sig för medlemmarna i SPHK och framförallt 
inom Gävledaladistriktet.

I denna svåra stund tänker jag naturligtvis också på hans älskade Kerstin och övriga 
familj.

Vila i frid min vän !
Freddie
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När det gäller rasklubbsarbetet så ser jag avelsrådets uppgifter som det centrala. Vi 
får aldrig glömma bort att SPHK och därmed rasklubbens främsta uppgift är att arbe-
ta med avelsfrågor och det är följaktligen denna grupps arbete som skall prioriteras. 
Ett tydligt exempel på hur viktigt deras arbete är fick vi vid årsmötet där det framkom 
att inavelsgraden i rasen hade fördubblats under året och låg nu på drygt 5 %. Skä-
let till denna dramatiska förändring låg i att en syskonparning hade registrerats och 
därmed skjutit siffrorna i höjden. En första reflexion är att jag anser det märkligt att 
SKK registrerar valpar efter en syskonparning och då speciellt i en så liten ras som 
vår. En andra reflexion är att det tydligt visar vilket stort ansvar uppfödarna har för 
rasens framtid. Ett ”misstag” som detta får således stora konsekvenser som kommer 
att ta lång tid att reparera.

Lennart Andersson

I N B J U D A N

SPHK:s rasklubb för grönlandshund inbjuder till säsongsavslutning i Grövelsjön 
24 - 27 april.

Vi har inget speciellt program utan tänker oss en avslappnad helg i god vänners 
lag med hundkörning, småprat, god mat och hundsnack.

Boendet blir på Scoutgården i Grövelsjön till mycket förmånliga priser (se nedan).  
Självhushåll gäller och lördag kväll kör vi det traditionella knytiset.

Priser: 2-bäddsrum (3 rum) i Storstugan 500 kr/person 
 4-bäddsrum (2 rum) i Storstugan 400 kr/person
 6-bäddsrum (1 rum) i Storstugan 350 kr/person
 2-bäddsrum (2 rum) i Lillstugan 600 kr/person

Priset gäller hela helgen torsdag till söndag, inget avdrag för kortare vistelse.

Eftersom antalet platser är begränsat gäller principen ”först till kvarn”. Barn 
som kan sova i mamma eller pappas säng bor gratis.

Anmälan skall vara inne senast den 18 april per e-post till 2luba@telia.com, eller 
per post Lennart Andersson, Paulus väg 4, 746 38  Bålsta

I anmälan skall anges namn, tel. nr. och e-postadress. Betalning skall ske till pg 
517513-8 och glöm inte bort att ange vem som betalar och vad det är du betalar 
för.

Varmt välkomna!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Representant SPHK valberedning
Kenth HJelm

Kontaktperson dragprov/ 
tävlingssekreterare
Harriet Svensson

Valberedning
Kenth  Hjelm 
Helene Ouchterlony (sammankallande)

www.gronlandshund.sphk.se

Vid rasklubbens årsmöte i Hamra den 18 januari 
valdes undertecknad till ordförande. Det kan därför 
vara på sin plats att jag kortfattat presenterar mig 
för de av er som inte känner mig. Jag heter Lennart 
Andersson och bor i Bålsta. Min första hund, till-
lika grönlandshund, köpte jag 1979 och har sedan 
dess varit rasen trogen. Jag är en inbiten skidåkare 
och av det följer att det är nordisk stil som gäller 
för mig.

Innan jag skaffade min första hund hade jag ägnat 
mig åt friluftsliv i olika former. Under en vintertur i 
Sarek 1976 mötte jag för första gången ett trespann 
med grönlandshundar och insåg då att detta var 
den hundras som skulle kunna uppfylla min gam-
la dröm om att ha hund och att jag skulle kunna 
kombinera denna dröm med mitt stora intresse för 
fjällvandringar.

Grönlandshunden är för mig en arktisk slädhund 
och av det följer att den skall användas som sådan 
så långt möjligt är här i Sverige. Något arktiskt kli-
mat har vi inte, men det hindrar oss inte från att 
låta hundarna arbeta i sele, så länge temperaturen 
inte blir för hög. Av detta följer att fjällturer enligt 
min mening är där våra hundar kommer till sin ful-
la rätt och det är också då som de visar om de har 
de egenskaper som de förväntas ha. Ingen tävling 
eller annan aktivitet kan ge samma information om 
hundarnas totala funktion och därmed lämplighet 
i avel. 

Målvakterna i Hamra. [Foto: Miriam Taekema]
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Grönlandshundklubbens vinterträff i Hamra

Under den andra halvan av vecka 3 2014 var det dags för Grönlands-
hundsmeriten, Dp 60 och Grönlandshundslöpet, Dp 10 i Hamra.

Vi var nog många som pendlade mel-
lan hopp och förtvivlan då snödjupet 
var skrämmande lågt ända fram till 
veckan före vinterträffen. Detta inne-
bar att grundplaneringen ändrades och 
Kent Hjelm, Gösta Karlberg och Lennart 
Andersson tillbringade det mesta av sin 
vakna tid uppe på Koppångens marker 
där de kämpade med både snö, blöta och 
annat spännande i terrängen för att vi, en 
vecka senare skulle få köra Grönlands-
hundsmeriten på ett fin-fint vinter vitt 
spår som dessutom var brett!

Mötespunkten för veckan/helgen var 
bystugan nere vid hemsjön.  I bystugan 
hölls anmälan, förarmöten, årsmöte, 
middag med prisutdelning och nere på 
sjön utanför stugan så blev start och mål 
för Dp 10 under söndagen.

Vi blev ungefär 40 personer som deltog 
på olika sätt under helgen och det är nå´t 
speciellt med att trängas på parkerings-
platser och frysa och svettas i olika etap-
per och inte minst trivseln och lyckan då 
ett arrangemang blir genomfört och alla 

Start Sandra Tellström. [Foto: Miriam Taekema]

Helen Söderström. [Foto: Miriam Taekema]Start D1 Hanna Lindblom. [Foto: Miriam Taekema]
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är nöjda. Nöjda med helheten menar jag, 
sen kan man ju alltid önska att det är just 
den här dagen då man står på starlinjen 
ska Charlotte Kallas fysik komma faran-
des just till mig!!! Jag ska ärligen erkänna 
att det fanns ett parti under första täv-
lingsdagen då jag försökte locka till mig 
kraft från både ovan och från andra men 
det enda resultatet jag fick av det var att 
jag snorade ännu mer för jag tappade 
koordinationen och skidåkningen blev 
tyngre?!

På Grönlandshundsmeritens första dag 
var vi nio startande i Nordisk stil och tre 
nomespann, förresten resultaten kan ni 
se på hemsidan, men det jag kan säga är 
att vinnande ekipage i de båda klasserna 
gjorde det toppenbra!! För de tre milen 
var ingen gratisresa varken för förare el-
ler hundar, så heja heja till Harriet och 
Lena!

På den andra tävlingsdagen var vädrets 
makter med oss och vi fick åka över Kopp- 
ångens enorma myrar i en stunds solljus 
och alla träd och buskar var tyngda av snö.  
Hundarna fick även miljöträning i form av 
skidåkande/smygande män i vita kamou- 
flagekläder och där ska jag erkänna att 
det enda jag tänkte när mina hundar och 
jag träffade på den lilla gruppen på fyra 
personer var ” bara dom inte står och 
äter matsäcken vid spåret!!!” Jag hade 
tur, de åt ingen matsäck då vi passerade.

På Lördagskvällen hade vi gemensam 
middag och i år fick de bli att beställa 
maten då köket i bystugan inte klarar den 
buffén som vinterträffen brukar åstad-
komma, men maten var toppenbra och 
så generöst beräknad att fler hade kunnat 
delta. Där ska vi alla ge Monika Hjelm 
en tack kram för hon hade burit ved, el-
dat, dukat, fixat och donat under dagen 
så vi kunde ha en riktig trivselmiddag. 

På söndagen var det dags för Dp 10 med 
start och mål på hemsjön, där hade Kent 
lagt sista prepareringen på morgonen och 
som jag fått berättat för mig var spåret 
fullständigt till belåtenhet från deltagar-
na (var tvungen att påbörja hemfärd). 
Där var det Lennart Andersson som tog 
hem segern. Ett stort grattis till Lennart! 

Som ni förstår så är det svårt att återge 
veckan i Hamra men jag kan varmt re-
kommendera er att komma på nästa års 
vinterträff, just nu vet vi inte var det blir. 
De dagarna innehåller allt från tävlings-
stress, hjärtliga gapskratt, fin fina hundar 
av olika slag och mycke prat. Jag har 
nämnt några personer vid namn men jag 
vill ge er alla som deltagit och bidragit 
till att vinterträffen med meriteringar blir 
så bra.

Hoppas ni alla får fina vinterdagar nu 
med era hundar och familjer.

Hälsningar Helen Söderström

Start Harriet Svensson. [Foto: Miriam Taekema]

Harriet Svensson. [Foto: Miriam Taekema]
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Hanna Lindblom. [Foto: Miriam Taekema]

Gösta Karlberg. [Foto: Miriam Taekema]



Det verkar som det finns anledning till nytänk runt vinterns stora malamutesamling 
både ifråga om lokalisering och utformning, vilket vi måste diskutera i klubben 
framöver. En annan sak vi måste diskutera är vilka aktiviteter klubben skall arrangera 
och nivån på dem – både inom styrelsen och i klubben är det svårt att hitta frivilliga 
som vill ställa upp upp som funktionärer till våra arrangemang. Därför uppmanar jag 
ALLA i klubben både a delta på våra aktiviteter, men också vara beredda att ställa 
upp och hjälpa till med våra aktiviteter – vi har kul till sammans när vi väl är på plats!

Nornäsdraget med DP 10 och DP 60 går av stapeln i mitten av februari, och i mars är 
det dags för Polardistans. Förutom dessa löp och aktiviteter finns det flera andra runt 
om i Sverige – så det är inte brist på aktiviteter! Oavsett om ni deltar i dessa eller inte, 
så är det viktiga att ni kommer ut och aktiverar era malamuter nu när de kommer 
bäst till sin rätt.

Ett annat arrangemang som vi har skickat en representant till är en första samman-
komst för Europas malamuteklubbar, går av stapeln i Italien. Även om det är något 
av en ”försöksballong” anser styrelsen det viktigt att delta och göra vår röst hörd 
angående rasen, dess utveckling och eventuellt samarbete runt rasbundna sjukdomar. 
Vår kvinna på plats är Annelie Carlsson som förväntas lämna en rapport från konfe-
rensen till nästa Polarhunden.

I övrigt vill jag för  resten av vintern önska er och era malamuter

Happy Malamuting

Hälsar 
Christer Afséer, ordf.

Ps. Håll utkik efter annons angående det här årets stora evenemang i höst – ”Boot 
Camp Swedmal” med Jamie Nelson och Ann Stead. Det är begränsat med platser! Ds.

www.malamuteklubben.se

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

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

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

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

Ledamot / Aktivitetsansvarig
Annelie Carlsson

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

2:a suppleant 
Sarah Torsell

Bokföring
Ninni Hjortvall

Malamutevänner

Full vinter! I går hade vi minus 30´C, men i dag har vi 
bara minus 15°C. Bra med snö och fina förhållanden. 
Tyvärr var det inte fallet i december och början av 
januari då termometern mest vacklade runt nollan 
och snön förvandlades till is. Träningen av hundar 
blev också därefter, korta pass där man ständigt 
oroade sig för att de skulle sträcka ljumskar eller 
bogar. Också rasklubbens (i samarbete med Nornäs 
DK) första meriteringstillfälle för året, Snöträffen 
fick ställas in.

Framför oss (i skrivande stund) har vi nu minst 2 
månader vinter med diverse aktiviteter, som vi får 
hoppas faller väl ut. Först ut är Femundslöpet i 
nästa vecka, där jag själv med ett renrasigt 12-spann 
malamuter ställer till start på 600 km – frågan är 
om träningen i år räcker? 

Samma helg startar malamuteveckan i Ljungdalen 
med mycket aktiviteter också med chans till 
meritering. På lördag är det årsmöte med val – vi 
får därefter se vem som skriver ”Ordförande har 
ordet”. Vi kan konstatera att det är svårt att hitta 
folk för de olika funktionerna både till styrelsen 
och övriga förtroendevalda. Tyvärr blev det många 
avhopp från malamuteveckan i slutet vilket innebär 
kostnader för klubben! 

Gå på..
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LP1 RLDN SnowNanok

År 2013 har jag och Nanok  börjat tävla i Rallylydnad, den18/9, 14/12 samt 
15/12. Vid alla 3 tävlingarna har vi fått 1:a-pris och vid sista tävlingen fick han 
också titel RLDN och diplom med en komentar från domaren: Vilket underbart 
ekipage och härligt samspel.

När man har fått tre 1:a-priser så har man också kvalificerat sig till fortsättnings-
klassen i rallylydnaden.
 
I Juli gjorde vi debut i en officiell agilitytävling där vi slutade på en 11:e plats av 
43 startande. 

Det var en otroligt rolig tävling  :-) Så nu laddar vi inför år 2014 tävlingar i både 
agility och rallylydnad !!

Marika Landfors

Äg. Marika Landfors Överstbyn/Boden

Snöträff med DP10 i Sulviken, Järpen
15-16 Mars 2014

Båda lördag och söndag körs DP10 (milen på timmen) i pulka och slädstil för alas-
kan malamute samt grönlandshund. Vi kommer även att ha en motionsklass på samma 
bana. Motionsklassen startas efter sista meriterande spann. (Antal hundar i spannet är 
helt fritt i motionsklassen. Finns även möjlighet att köra hund själva på längre distanser.)

Medtag vaccinationsintyg och stamtavla. Grönt kort och giltigt förarlicens krävs för att 
få starta på meriteringen. Vänligen uppge FID-nummer vid anmälan för att underlätta 
kontroll av grönt kort och förarlicens.

SPHK’s meriteringsblankett skall vara korrekt ifylld och inlämnas vid registrering i se-
kretariatet före start för ni som kör meritering. DP10 körs efter gällande meriteringsre-
gelverk.

Boende
Enkelt boende finns på medtaget liggunderlag i undervisningslokal, samt även tältplats 
med tillgång till dusch och toalett. Stugby med vandrarhem finns ca. 15 km från merite-
ringsplatsen, stuga bokas här http://www.juvuln-camping.se/

Gemensam middag
Lördag kväll anordnas gemensam middag i form av knytkalas, Det innebär att alla som 
vill komma bidrar med något till middagens buffé bord. Föranmälan krävs! Efter mid-
dagen visas en film om grönlandshundar och deras arbete i selen, gjord av Viktor och 
Rita Haagen/Lysholm från Norge som i våras besökte Grönland.

Anmälan
Anmälan görs till Thorbjörn ”Tobbe” Tellström på e-post: torbjorn.tellstrom@zonline.
se. Även frågor om spåren går till Tobbe 070-632 03 91.

Anmälningsavgift
• DP10  175:- per spann/per dag.
• Motionsklass, 100:- per spann/dag

Inbetalning på SPHK’s rasklubb för Alaskan malamuteklubbens PG 69 79 25-6. Uppge 
namn och FID-nummer på betalningen.

Anmälan och betalning: senast 7 Mars 2014.
Vid efteranmälan  50;- extra per ekipage per dag (efteranmälan till 12 mars) Frågor ang. 
meriteringen till Michelle Ohlsson,  michelle@hundsteg.se

Övrigt. Önskar man komma tidigare för social samvaro samt nyttja spåren så är man 
varmt välkommen från onsdag den 12 mars. Föranmälan krävs!

Övriga frågor samt boende bokning i Sulviken till: Sandra Tellström,  sandra@hundsteg.
se. PM skickas ut direkt efter sista anmälningsdatum.

Varmt vällkomna till Sulviken, Järpen.
SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute
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Ordförande
Jan-Olof Högström

060-15 61 77, 070-561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

jo@framak.se 

Sekreterare
Karin Olsson

060-15 61 77, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

musherkarin@gmail.com 

Kassör
Helen Werner, 070-412 06 83

Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Vice ordförande 
Camilla Nyström, 073-651 18 18
Aspnäsvägen 20, 177 37 Järfälla

millan.nystrom@hotmail.com

Ledamöter
Sara Jonsson, 0730-54 75 01

Bräckan Solbacka, 66196 Långserud
sarajonsson90@live.se

Erica Eriksson, 073-813 38 06
Högåker 3, 914 93  Norrfors

erica@samokinas.se

Pernilla Wickström-Osietzki
070-618 42 39, 0418-753 65

Oharpsvägen 176, 261 92  Härslöv
kennel@bivvlis.se

Suppleant
Nathalie Jakoby

0280-840 85, 070-388 91 80
Husvallgölen 12 / Pränsfallsgården

790 90 Särna
nathalie@nordicnatures.com

Emma Månsson, 073- 421 97 11
Splintvägen 6, 83172 Östersund

emma.mansson@gmail.com

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

Hej!

Mål och planering. Det är full fart med planering 
av samojedernas vintervecka i februari, vilket är ett 
årsmål för klubben och många medlemmar. Utöver 
sitt vanliga styrelsearbete och sedvanlig planering 
av vinterveckan så är styrelsen full av tankar på al-
ternativa bandragningar denna, på många ställen,  
snöfattiga vinterstart. Så det blir spännande att se 
vad som händer, har vi hittat något bra alternativ 
om det skulle behövas?

Egna mål. Polardistans 160 med 2 grönländare och 
en samojed. I planeringen för det finns då natur-
ligtvis massor av träning och funderingar på vilken 
utrustning som ska med. Förra helgen körde jag 
Grönlandshundsmeriten med 2 samojeder och en 
grönländare, utom tävling och meritering förstås då 
jag körde olika b-hundar. Det loppet gick på Kopp-
ången. Det var ett härligt ställe som andas SPHK-
historia. Det kan rekommenderas för alla som vill 
träna sin hund. Koppången har i direkt anslutning 
en fin stuga som man som SPHK-medlem kan få 
bo i.

Nä, nu ska jag ta och planera nått! 

Hälsningar!
Jan-Olof

Detta är Maia 1,5 år som älskar att borra ner huvudet i snön!
[Foto: Margareta Kohrtz]
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Alaskan malamute Mackinaw Reaching for the Sky, "Mikki" 3 år. [Foto Louis Liljedahl]



Rasspecialen 2014 för siberian husky

Redan nu vill vi bjuda in till 2014 års rasspecial för siberian husky i Idre, Dalarna. 
I en vacker fjällmiljö samlas vi rasentusiaster, träffas och trivs. Det finns fint boende, 
god mat och fin natur att vistas i och vi brukar få fint väder! 

Klubben arrangerar flera aktiviteter denna helg, bl.a. medlemsmöte, gemensam mid-
dag på lördag kväll, prisutdelningar, träningstillfälle med hundarna och förstås off. 
hundutställning. 

Utställningen är lördagen 20/9. Vi välkomnar domarna Robert Sellevik, Norge och 
Göran Hallberger, Sverige! Även i år startar vi ringarna vid olika tidpunkter så alla 
har möjlighet att ställa ut fler hundar själv. En ring startar ca 8.30 och en ring ca 
12.30.

Anmälan kommer att ske via det nyinköpta programmet från SKK. Mer info på hem-
sidan och i Polarhunden när allt är klart med programmet och vi ligger närmare 
utställningen i tid!

Varmt Välkommen!

Frågor om utställningen till Pernilla tel. 0730-490746 eller Jenny tel. 070-2056529

BIS och BIS Champion SEUCH Snowstreams Magnolia Lilliflora, äg. Ylwa Malmberg
BIM och BIM Champion SEUCH SE(POLAR)CH Ylajärvis Vargtass, äg. Malin Sundin

[Foto: Helene Moubis]

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

www.siberianhusky.se
Bankgiro nr: 751-6289

Siberian husky

När vintern tvekar........

Och det får man väl säga att den har gjort det här 
året! Vi har varit bortskämda med flera snörika 
vintrar i rad nu och till slut måste det väl komma en 
sådan här också!

Tyvärr blir tävlingen i Lekvattnet inställd p.g.a. 
snöbrist, men vi får hoppas att de andra går att ge-
nomföra som planerat. Pernilla har bokat domarna 
till rasspecialen i september. Det blir Robert Sellevik 
och Göran Hallberger som kommer.

I början av januari visades på SvT en spännande 
brittisk dokumentär; ”Hundens hemliga liv”. Det 
sades bl.a. att hundar som börjar gå med höger tass 
är lugna och stabila och de vänstertassade fulla av 
kreativa påhitt! Tyvärr finns den inte längre kvar på 
SvT play, men kanske någon har spelat in den?

Rasklubbens årsmöte kommer att hållas den 21 
mars i Norråker, se inbjudan i Polarhunden nr 5 
2013. Jag hoppas att ni är många som åker dit då!

Anita Mortensson, ordf

Snow Shadow’s First Born Star tar paus på Helagsplatån. 
[Foto: Petter Hillborg]
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Nighttrail Ayla och Samscha’s Keb vid Ahkkas fot. [Foto: Boel Malmström]

Bildtext nästa sida: Lek och busdag! [Foto: Ronja Ekholm]
Stora bilden: Night Trail Knocks Me of My Feet ”Nilak” och Night Trail Witch of All Nightmares ”Sitka”

Lilla bilden t.v.: 
Noataks Valemon ”Nutaaq” Du Apatcha och Team Snowquest Nebraskas Magicstorm 

Lilla bilden t.h.:
Sturkbergets Tundra ”Embla” och Night Trail a Twist of Black Magic ”Aslan”
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Kari-Mette Sundal 
073 181 49 77      kari-mette@telia.com 
 

Kari-Mette Sundal www.kenneltrolldom.se
0730-234 063 kari-mette@hotmail.se

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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



”Jag är beroende av ett tält som tål mycket användning. Ofta vilar jag bara 3-5 timmar, vilket betyder 
att det är avgörande att tältet är snabbt och lätt att sätta upp och packa ned. Jag uppskattar det sto-

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

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

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

mitt andra hem.”
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