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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,  Stora Moren 2,   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 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
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena 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
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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Att skicka material till Polarhunden.

Text
• Skriv in texten i din ordbehandlare, t ex MS 

Word. (går alldeles utmärkt direkt i mailet)
• Du behöver inte bry dig om marginaler, tecken- 

storlek eller ett speciellt typsnitt.
• Radbryt inte rader manuellt (genom att trycka 

enter) inuti ett stycke, radbrytning sker auto-
matiskt.

• Bryt endast för styckeindelning. 
• Vid indrag använd alltid TAB, aldrig mellan-

slag.
• Rubriker sätts utan indrag och utan punkt.

Korrekturläs ditt manus innan du lämnar det till 
oss. Spara filen som ett .doc eller .rtf dokument.

Bilder
• Skicka dina bilder separat, inte infogade i do-

kumentet.
• Glöm inte bildtext och fotografens namn!
• Beskär inte bilderna och skicka de i original-

storlek (förminska de inte).

Ha nu så kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN                       // Mia

Omslagsfoto: 
Ledarhundarna Working Husky 

Hippi och Working Husky John. 
Uppmärksamma hundar som vill 

samarbeta är guld värda. Bilden är 
från hösten 2009 och ledarhundar-

na lever endast kvar i mitt minne. 
[Foto: Matti Holmgren, Working 

Husky Kennel]

Team Snowquest Nebraskas 
Magicstorm “Akela”. 
[Foto: Ronja Ekholm]

Att det skall skall vara så svårt...

Hur svårt kan det vara att skriva ihop svenska 
sammansatta ord? Var snälla och skriv INTE 
isär dem! En mörk hårig sjuk sköterska är inte 
riktigt samma sak som en mörkhårig sjukskö-
terska.

En annan dock mindre allvarlig sak, språkligt 
sett, är att hundraser skrivs med gemen begyn-
nelsebokstav på svenska. Således blir det alas-
kan malamute, grönlandshund, samojedhund 
(ja rasen heter faktiskt så) och siberian husky.

Ändå med glada hälsningar från 
er korrekturläsare!



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

Jonas Nilsson Skånes draghundsklubb på skånedraget i 4R C.  [Foto: Alex Björklund]
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LEDAR
      SKALLET
Semestertid 

Dags för vila och rekreation inför den annalkande hösten med mer hundträning och 
nu är det dags att börja tänka på den kommande vintern med tävlingar och alla andra 
aktiviteter vi sysslar med.

Vilket distrikt känner sig manad att ansöka om att hålla Polarhundmästerskapet nu 
till vintern? Skicka er ansökan så tar vi ställning nu på arbetshelgen den 22-24 augusti 
som Gävle Dala arrangerar.

Vi får in väldigt lite ansökningar till aktivitetsfonden så jag uppmanar er att komma 
in med ansökningar. Min förhoppning är att ni skickar in ansökningar till era evene-
mang.

Kriterier för hur vi utser hedersmedlem ska tas fram och presenteras på arbetshelgen 
i augusti.

Vi har haft en utbildning av meriteringsdomare där vi utbildade de tävlingsdomare 
som är medlemmar i klubben. Meriteringsdomare/tävlingsdomare dömer för alla 4 
polara hundraser. Det ska nu finnas meriteringsdomare i varje distrikt. Om det visar 
sig att det behövs ytterligare domare så får vi anordna en ny utbildning. 

Eftersom SDSF håller på att byta verksamhetsår till kalenderår kommer de licenser 
som lösts efter 1 juli 2013 att gälla fram t.o.m. 31 dec 2014. Kostnaden är fortfa-
rande 150 kr men går bara lösa t.o.m. 31 dec 2014. Därefter blir det en ny licens som 
gäller 2015.

Kom ihåg att i tävlingslicensen ingår en försäkring som gäller både för tävling och 
träning om olyckan skulle vara framme.

Några utställningar till blir det innan den säsongen är över så passa på och besök 
utställningarna och ställ ut din hund för bedömning. Vi måste bli bättre på att besöka 
våra evenemang. Det är på dessa som vi kan knyta nya kontakter med intresserade 
hundmänniskor, alldeles oavsett om det är utställning eller tävlingar.
.



http://www.vastra.sphk.se

Ordförande
Mats Jonsson, fat-boy@live.se 
Törresröd 179, 463 92 Lilla Edet
0709-665 165

Vice ordf.
Tina Järkvist, tinajarkvist@outlook.com
Brännås sjöväg 12, 443 39 Lerum
073-384 70 79

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

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

Ledamot
Gustaf Hammarkrantz
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

Ledamot
Daniel Järkvist

Suppleant
Mikael Lann (adjungerad)
mikael_lann@hotmail.com

Suppleant
Jose Perez, rasta_man82@hotmail.com
070-939 74 43

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
Mathias Hemberg (sammankallande)
Anki Heinonen (ledamot)
Marie Saul (ledamot)

Utställningsansvarig
Tina Järkvist, (se Vice ordf.) 

Utställningskommittén  
Marie Bergmark, 070 -893 63 43 

SPHK Västra bjuder in till höstträff
Den 6/9 – 7/9 2014 i Tånga hed, Vårgårda

Officiell utställning lördag 6 september 2014

Domare
Eli-Marie Klepp – Siberian husky
Nils-Arne Törnlöv – Alaskan malamute, 
grönlandshund och samojed

Anmälningsavgift 
Valpar (4-6 mån) (6-9 mån)  160 kr 
Junior, unghunds-, bruks-, 
öppen- och championklass 310 kr 
Veteranklass från 8 år  210 kr 
Veteranklass över 10 år  Gratis 

Efter den 2:a fullbetalande hunden reduceras priset till 150:- per ytterligare an-
mäld hund.

Observera att flerhundsrabatten inte fungerar via internetanmälan, mejla i dessa 
fall vår kassör Anna Palmblad på anna@palmblad.st, och ange hur många hun-
dar/ klasser samt kontonr så betalar vi tillbaka rabatten.

Sista anmälningsdag och betaldatum 9 augusti, via internetanmälan t.o.m. 16 
augusti. 

För att ställa ut på SPHK’s officiella utställningar krävs medlemskap, ha alltid 
med giltigt medlemskort i SPHK till tävlingen (gäller alltså inte i valpklass, som 
är inofficiell). 

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan uppvisas. 

Anmälan via SKK’s internetanmälan, 
alt. per mejl: tinajarkvist@outlook.com, 
eller per post till: Tina Järkvist, Brännås sjöväg 12, 443 39 Lerum

Alla anmälningar är bindande. 
Betalning till Västras BG 5413-5595, märk inbetalningen med utställarens namn 
och hundens reg. nr. 

Använd SKK’s anmälningsblankett 
http://www.skk.se/Global/Dokument/utstallning/blanketter/tavlingsanmalan-t2.pdf 

OBS! fyll i tydligt och noga på anmälan och inbetalningen, var extra noggrann 
med registreringsnumret, så det blir rätt.

Hej
Jag heter Mats Jonsson och har tag över ordförande 
klubban i västra efter Dan Palmblad.

En liten presentation av mig.

Jag håller till i Lilla Edet och har kennel Töschet-
orpet Gråpäls som i dag är 7st siberian husky. Om 
allt går vägen så kommer jag att ha 8st slutet av 
sommaren. 

Vi fick äntligen börja tävla i år. Något som vi hade 
sett fram emot och samla på så mycket erfarenhet.  
Men vad tog vintern vägen? Det blev 2st tävlingar 
PM och BTT. Bilden är från starten i Norråker där 
fem är mina och en är inlånad för jag hade Groll 
som fick stanna hem pga sjukdom. Jag vill bara säg 
TACK till alla som jobbar med dessa tävlingar. Jag 
kommer att komma tillbaka nästa år. 

Hemma så renoverar jag torpet som är från 1800 
talet . Jobbar på Volvo produktutveckling på avd 
hållfast där jag får göra sönder allt inom chassidelar 
och hela  bilar för att göra bilarna säkrare. Stort 
fan av Whisky, helst världens rökigaste som heter 
Octomore .

Ha det bra alla så ses vi
Mats
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Om bekräftelse inte kommit inom en vecka, tag kontakt! 
Frågor: Tina Järkvist – 073-384 70 79

På lördag också barn med hund och parklass – 50 kr och anmäls på plats! 
Lotteri under dagen med fina priser, bla en trehjuling!

Gemensam middag på lördag kväll, anmälan sker till Tånga hed på 0322-62 43 
11. Det serveras Ostpanerad schnitzel med tomatsås och stekt potatis, Där bokas 
även ev frukost! 

Söndag: kortare vagnsrace, prisutdelning och lottdragning, Anmälan lördag före 
20:00. 

För boende kontakta Tånga hed: 0322-62 43 11, uppge SPHK Västra när ni bo-
kar. För ytterligare information om boende se http://www.tangahed.se 

Vägbeskrivning: Från E20 och övriga vägar, följ skyltar mot Vårgårda, Tånga 
Hed. Ca 70 km norr om Göteborg. Latitud: N58¤ 01.912´ Longitud: E 0124 
48.564´ 

VÄLKOMNA! önskar alla funktionärer och styrelsen i SPHK Västra

Ledamot: Gustaf Hammarkrantz
Född, uppvuxen och bor i Göteborg med sambo och Samojedhanarna Frej och 
Igor.

Är uppväxt med spets samt haft en del andra hundraser innan. Samojederna är 
dock våra första Polarhundar, med allt vad detta innebär. Detta ”allt vad det 
innebär” har för oss varit en mycket positiv erfarenhet och öppnat upp för ett 
mer aktivt liv både för oss själva samt våra hundar. Främsta intresset är drag, 
men ägnar även viss tid åt utställningar. Är aktiv inom ”Draghundsträningar i 
Göteborgsområdet med omnejd” där jag verkar som Admin. Vi försöker få till 
gemensamma träningstillfällen, lära av varandra, tipsa nybörjare samt i största 
allmänhet försöka få så många som möjligt intresserade av drag.  Utöver draget 
så ägnas mycket tid åt klövjeturer och skogspromenader. Då både jag och min 
sambo arbetar till sjöss, så blir det ca. 4 dagar i månaden som hundarna är på 
pensionat. Övrig tid så har vi den stora förmånen att kunna vara ihop med våra 
hundar dygnet runt. Detta begränsar dock fortsatt utveckling av ”Polarhunds-
sjukan”. 

I sommar ersätts selen av klövjeväska och flytväst, då vi sommartid är ute mycket 
i skärgården med vår båt.  

Sommar!

Nu är sommaren här med värmen och våra polar-
hundar går på lågvarv, kanske vi också, men det 
finns många härliga hundaktiviteter att hitta på un-
der denna långa väntan på bättre polarhundsväder. 

När inte solen står som högst på himlen är det t.ex. 
utmärkt att passa på att träna inför fjällvandringen  
som ska äga rum i slutet av augusti som jag hoppas 
att många av er kommer att följa med på. Detta är 
ett fantastiskt tillfälle att lära känna andra polar-
hundsägare, lära känna din hund/hundar i sitt rätta 
element och njuta av den fantastiska fjällmiljön. På med kängor, ryggsäck och klövje-
väska på hunden/hundarna och ut och gå! Glöm inte att även hundarna måste gå in 
sin utrustning och glöm inte att ta med vatten en varm sommardag.

Jag vill också med glädje berätta att fjälläventyret kommer att återupptas i vinter. Det 
känns jätteroligt att kunna erbjuda er medlemmar att uppleva fjället både sommar  
och vintertid i distriktets regi. Se separat annons.

Förutom all träning inför fjällen och alla andra hundaktiviteter ni ska ägna er åt i 
sommar vill jag också att ni ska passa på att njuta lite och bara vara… själv ska jag 
ägna stor del av sommaren till valpgos! 

Petra

Ordförande
Petra Dalenklint, 070-273 75 42

petra.dalenklint@hotmail.com

Vice ordf. 
Anders Ryttinger, 076-813 68 00

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

Tämjantorpets Nijak badar inte i Lillträsk.
[Foto: Boel Malmström]
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Mälardalen inbjuder till officiell utställning den 4 oktober

Plats: Herrfallet

Alaskan malamute, grönlandshund och samojed döms av Eva Widstrand. 
Siberian husky döms av Annica Uppström.

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: 073-533 81 60

Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån:  150kr
Valpklass 6-9 mån. 150kr
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass:  320kr
Veteranklass 8-10 år:  280kr
Veteranklass över 10 år: GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass:  150kr

Sista anmälnings- och betaldag är 2014-09-12
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen 
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2014-09-19 mot extra avgift på 100kr per 
hund. Alla anmälningar är bindande.

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

För info om boende: herrfallet.se

Varmt välkomna!

SPHK Mälardalen inbjuder till 

Fjälläventyret 2015

Grundtanken med Fjälläventyret är att polarhundsägare med liten eller ingen 
frilufts-/fjällerfarenhet skall få möjlighet att skaffa sig kunskap om fjäll och fri-
luftsliv med hjälp av erfarna ledare. Målet är att ge kunskaper om vinterfjället 
och vad som krävs för att på ett säkert sätt genomföra vinterfjällturer, samt att 
inspirera till framtida egna turer i fjällen. Självklart är den som redan är förtro-
gen med vinterfjället välkommen om han eller hon så önskar. 

2015 års Fjälläventyr kommer att genomföras som en tälttur 
i Lundörrsfjällen, Jämtland.  

För utförligare information
se Mälardalsdistriktets hemsida fr.o.m. september 2014.

VÄLKOMNA!
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Ordförande
Malin Sundin, 070-639 85 36
ylajarvis@gmail.com 

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

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

Ledamot
Kim Cerny, 070-204 88 24
blankmetall@hotmail.com

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

Suppleant 
Krister Mattsson, 072-725 94 01
Krister.Mattsson@smurfitkappa.se

Suppleant
Jessica Cerny, 073-628 09 79
jessica.henriksson@live.se

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

Lena Lindberg, 070-662 61 42
lena.lindberg55@gmail.com

www.sphk.se/gavledala

Koppången.  [Foto: Malin Sundin]

Jag får börja med att tacka årsmötet och medlem-
marna för förtroendet att vara ordförande. Jag har 
varit i branschen länge, föddes in i sporten och har 
tävlat i samtliga klasser och distanser med främst si-
berian husky. Mjölkbonde till yrket och har i dags-
läget 16 huskys så det är full rulle på gården! 

Det har varit en händelserik säsong för GävleDala. 
Då större delen av Sverige saknade snö så hade vi 
i vårt område gott om den varan och det har nog 
blivit många hundkörarmil på ”GD-mark”. Det är 
kul att aktiviteterna ökar och att alla polarraserna 
är representerade på tävlingar och träffar. Klub-
ben arrangerade i år Polarhundsmästerskapen med 
Orsa Grönklitt som bas men huvudsakligen kört på 
skoterled. Ett stort arrangemang att ro ihop men 
framförallt ett publikt arrangemang med många 
besökare och extra mycket att tänka på. Årsmötet 
ville gärna att vi arrangerar tävlingar i Orsa igen 
så vi planerar för en sprint/medeldistanstävling 
samt som avslutning på säsongen återigen arrang-
era det klassiska loppet Fäboddraget. Masstart tre 
mil på Koppången. I april invigdes naturreservatet 
på Koppången och Blomtäkts fäbod är renoverad, 
kryss och nya skyltar med distansangivelse uppsat-
ta i varenda korsning utefter spåren. Det har varit 
mycket liv och rörelse på ”Koppis” i år. Nästan som 
i forna dagar. Det har varit fantastiska spårförhål-
landen hela vintern och vårvintern bjöd på heldagar 

Hej alla Gävle-dalingar!

Efter GD årsmöte så har vi en ny styrelse och vi i styrelsen vill tacka medlemmarna 
för förtroendet att leda SPHK GD under det kommande året.
Vi vill också tacka de som suttit i styrelsen och som nu klivit av och välkomna våra 
nya styrelsemedlemmar.

Vi har redan nu lite inplanerade aktiviteter under hösten se annons i Polarhunden, 
samt en utställning. Vi hoppas på många anmälningar till både aktiviteter och utställ-
ningen.

Vi vill tillägga till inbjudan av Trolldagarna i höst att Malin Sundin och Krister 
Mattsson kommer att hålla i utbildningen av teori och praktik inför Gröna kortet. 
Efter avklarad utbildning utfärdas kortet på plats.  För dej som inte vill göra den här 
utbildningen ensam är detta en bra chans att få den gjord och samtidigt träffa andra 
medlemmar.

Ha en trevlig sommar önskar vi i 
styrelsen GävleDala

med skarföre. En stor eloge till Gösta och Erik som i alla år ansvarat för spåren och 
stugan. 

Till hösten blir det ett par träffar och kurser med Draghundcenter som partner. Ung-
domssektionen skall ha läger 27-28 september och vår officiella utställning blir i Boll-
näs den 19 oktober. Håll utkik på hemsidan för aktuell information! Det saknas en 
del prylar som tillhör klubben. Vet Ni med Er att Ni har några av dessa hemma, 
kontakta någon ur styrelsen. 

Malin Sundin. Ordförande Gävle Dala

Se hit alla barn över hela landet!

Den 27-28 september har vi barnläger i Gävle-Dalaområdet. Ta med din hund på 
en rolig hundhelg. Plats bestäms senare. Du som är mellan 8-12 år är välkommen 
till en helg där vi under två dagar leker och har roliga aktiviteter tillsammans med 
våra hundar. Ta tillfället i akt att träffa andra kompisar med polarhundar. Håll 
utkik på Gävle-Dalas hemsida där både plats och kostnad kommer att läggas ut 
under juni månad. 
Anmälan sker senast den 31 augusti till monika_101@hotmail.com.

Välkomna önskar Monika Berglöf och Lena Lindberg, 
ungdomsansvariga på SPHK Gävle-Dala.
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Vandring vid Voxnan
15-17 augusti

Känner du dig osäker på dina kunskaper för att ge dig ut på en egen tur?

Detta är ingen strapatsrik uthållighetstävling, utan vi inriktar oss på att alla ska lära 
sig hantera utrustningen på ett säkert sätt.

Vi kommer delvis vandra utanför stigarna för att lära oss använda karta och kom-
pass. Vill man inte bära på tält kommer det finnas möjlighet att sova i övernattnings-
stugor. Närheten till Voxnan gör att det kommer finnas möjlighet för bad och fiske 
för de som vill.

Info/ anmälan Ann och Peter Tigerstrand 0761447612

Trolldagarna
20-21 september

Fjolårets träff kommer igen och denna gång inriktar vi oss på teori och praktik för 
gröna kortet. Deltagarna behöver inte göra provet på nätet, vi utfärdar kortet efter 
godkänd helg.

Plats: Voxna kanot och camping.

Boende på vandrarhem, hund får följa med på rummet, bokas separat.

Info/anmälan: Draghundcenter 070-224 60 99 eller info@draghundcenter.se

Utförligare information om arrangemangen på gavledala.sphk.se

Båda arrangemangen är ett samarbete mellan SPHK GävleDala och Draghundcenter 
och är därför öppna för alla raser. 

SPHK GD inbjuder till officiell utställning för 
alaskan malamute, grönlandshund, samojed och siberian husky 

i vackra Bollnäs

Söndagen den 19 oktober 2014

Anmälningsavgift 
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)                         200:-
Junior (9-15 mån) / Unghund (15-24 mån) /
Öppen (24 mån-) / Bruks / Champ               350:-
Veteranklass (8-10 år)                                   250:-
Veteranklass (över 10 år)                               gratis
Efter 2 st fullbetalande hundar kostar den 3:e   180:- osv

Anmälan till utställningen
Skicka ifylld utställningsblankett som du finner på www.sphk.se på mejl till 
ylajarvis@gmail.com Ange mailadress, då bekräftelse kommer att sändas via 
mail. Har du inte fått bekräftelse inom en vecka måste du höra av dig, då det 
hänt att anmälningar inte kommit fram. 

Anmälan sändes till:
Malin Sundin, Näset 2, 794 92 Orsa eller emailadressen nämnd ovan!

Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan.

Avgiften betalas in på Gävle Dalas postgiro 93 24 27-8. 

Sista anmälnings-/betalningsdag 2014-09-19

Efteranmälningar i mån av plats tom 2014-10-03 till en avgift om 50 kr extra per 
hund. Anmälan är bindande

Övrig info 
Frågor om anmälan: Malin Sundin  070-6398536
www.gavledala.sphk.se

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

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

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

Ledamot
Annica Andersson

Ledamot 
Emma Månsson

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

Hej! 

Vi har sedan mars månad en ny styrelse för distrik-
tet. I ledningen har vi vår skicklige Alf Hallén. De 
andra i styrelsen är Ann-Marie Bruce-Sahlberg,  
Jan-Olof Högström, Annica Andersson, Emma 
Månsson och suppleanter är Emanuel Fagerberg 
och Marie Israelsson.

23-26 augusti ordnar vi tillsammans med Mälarda-
len en klövjetur i Jämtlandsfjällen. Se mer info på 
annat ställe i Polarhunden och på Facebook. Håll 
också utkik på FB efter en dagstur som planeras till 
Jämtgaveln i västra Medelpad. Jämtgaveln är ett 
mycket vackert område.

16 augusti anordnas det utställning i Sollefteå, vi 
efterlyser medlemmar som vill hjälpa till med detta 
arrangemang! 

Om ni har några idéer på saker/aktiviteter vi kan 
hitta på under året, ta upp det på Nedre norras FB-
sida så kan vi diskutera vidare där. Ni kan ju också 
kontakta någon i styrelsen och berätta om er idé.
Ha nu en skön sommar! Vi ses!

Jan-Olof

Snowstreams Viola Elatior tar en paus på en solig sydslutt-
ning i närheten av Stensdalen. [Foto:Petter Hillborg]

Information om Mälardalens och Nedre Norras inbjudan till 
fjällvandring den 23-26 augusti

Turen kommer att gå i Jämtlandsfjällen och vi klövjar våra hundar. 

Den idé som gäller nu för turen är:
•	 Start i Kläppen vid Ljungdalen.
•	 Dag 1 ca. 23 km till Vålåstugorna.
•	 Dag 2 ca. 18 km till Gåsen.
•	 Dag 3 ca. 18 km till Helags.
•	 Dag 4 ca. 12 km till Kleppen.

Start ca. kl. 9 lördag 23 augusti vi Kleppen.
Vid Kleppen finns en stor avgiftsbelagd parkering (kortbetalning).

Innan turen rekommenderar vi att övernatta i Ljungdalens vandrarhem.

För mer info, leta upp arrangemanget på Facebook. Det finns länkar via SPHK 
NN’s och SPHK Mälardalens FB-sidor.

Anmälan
petra.dalenklint@gmail.com

Vid frågor kontakta
Jan- Olof Högström 070-561 47 83

Petra Dalenklint 070-2737542
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Söndagen den 18 maj i Piteå, gick SPHK Övre Nor-
ras årliga officiella utställning i solens tecken. Vi 
fick en stålande dag både i och utanför ringen. Det 
var 62 hundar anmälda och alla fyra polara raserna 
var representerade.

Domare Per Harald Nymark från Norge var inbju-
den att döma, en mycket erfaren domare, som bjöd 
på en öppen kritik till alla. Fokus låg på rörelser 
och anatomi, så det blev ett bra motionspass för 
alla utställare. Per bjöd på en hel del skratt och visa 
ord. 

Vi fick tre stycken svenska champions och en utav 
dom blev även nordisk champion. Grattis till So-
fia Brännström till sin alaskan malmutehane Night 
Trail Traces Of The Magic Man och hennes alaskan 
malamutetik Terra Polar’s Wonder Dvale till det 
svenska championatet och grattis till Agneta Hen-
riksson till sin siberien huskytik NOUCH FIV-12 
FIUCH Arctic Power Storm Warning till Svenskt/
Nordiskt Championat.

Årets Piteå Polar Dog, som tog hem både BIS Bruks 
1 och BIS 1 blev alaskan malamutehanen SEUCH 
DK UCH S(polar)ch Night Trail Magical Mystery 
Journey. Ett stort Grattis till Karina Andreasen.  
Tack alla utställare som kom, vi ses nästa år. Då har 
vi Piteå Polar Dogshow den 5 juli 2015. Bilder se 
sidan 22-23.

Önskar er alla en härlig och solig sommar 
//EvaNätteldal

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

SEUCH Terra Polar’s Wonder Dvale

Meriteringstillfälle i Kiruna vintern 2014
 

Lagom till sommarsolen kommer en liten tillbakablick på en av vinterns 
aktiviteter, meriteringstillfället i Kiruna.

Helgen var ett samarrangemang med 
Kiruna slädhundklubb som arrangerade 
slädhunds-SM, vilket innebar att att vi i 
SPHK Övre Norra kunde nyttja spår, en 
del funktionärer, tävlingsdomare och del-
vis sekretariat tillsammans med KSHK.

När vi anlände till området bredvid Ki-
runa flygplats, där slädhundklubben har 
sin anläggning så ska jag säga att det var 
mer än intensivt, det var hundar överallt 
i alla storlekar och former och en sak var 
då helt säker, alla hade dom fattat att här 
ska springas!!! Spridningen på SPHK-
deltagarna var från SPHK Södra, Mälar-
dalen, Nedre Norra och Övre Norra.

Från SPHK övre norra så stod tre hus-
kyförare på start alla tre dagarna Agneta 

Henriksson, Ingela Lindbäck och Eli-
sabeth Lönnberg. Tävlingserfarenheten 
varierar på de tre damerna men ni kan 
tro att nerverna är i gång när man står 
kvar vid start och dom susar iväg med en 
himmelens fart!  Hur gick det då??? I 4 
-pannsklassen, sprint kom Malin Gran-
kvist SPHK Södra på 1:a plats, Agneta 
kom 2:a, Ingela kom 3:a och Elisabeth 
kom 7:a i  4-spannsklassen, hipp hipp 
hurraaaaa.  För fullständig info om re-
sultaten så hänvisar jag till resultat listor, 
men hundar och förare gjorde fina presta- 
tioner lätt snöfall och en del vind.

När alla slädhundsförare var i mål så var 
det dags för Dp 60, på start de två da-
garna stod Åsa Bergman med fyra grön-
landhundar, Anders Hedström med två 
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alaskan malamutes och Sofia Brännström 
med en alaskan malamute.  De nordiska 
förarna gjorde också fina prestationer i 
bitvis igendrevade spår och här har man 
som arrangör lite längre tid i start/mål 
området att pressa nerverna-när kommer 
dom??? Åsa klarade meriteringen med 
glans. Hipp hipp hurraaaa! Tyvärr var 
det tyngre för Anders och Sofia som tog i 
kapp väldigt mycket tid dag två med det 
räckte inte till meriteringsgränsen. 

Dag tre var det så dags för DP 10 och på 
start stod tre nordiska åkare med varsin 
samojed, Leif och Rickard Wanhatalo, 
Johanna Burström, ett startande ekipage 
med grönlandshund Åsa Bergman, och 
sen hade vi även Lovisa Wanhatalo som 
startade i nome klass med en samojed.

Vid det här laget hade ljudnivån kring 
anläggningen lugnat sig avsevärt och ni 
kan tro att pulsen ökar när man spanar 
in bland vindpinade björkar och hör” 
duuuktig gumma nu kör vi!!” och vips 
dyker Åsa upp bland träden och strax 
bakom henne kommer ”samojedgäng-
et”, det hela slutar med spurtstrid mellan 

samojederna!!!  Jag och Sofia har ju nog 
hög ljudnivå i normala fall, ni kan tro 
att vår ljudnivå steg då vi plötsligt hade 
känslan av att vi klockade målgångar i 
OS, det var helt galet!!!!

Hur gick det då??? Hela gänget samojed-
ägare tog hem sin meritering där Johanna 
knep 1:a platsen och tyvärr missade Åsa 
med grönländartiken meriteringsgränsen 
den dagen men jag tror att hund och fö-
rare var nöjd med helheten av sina resul-
tat den helgen. Lovisa kämpade tappert 
och hennes ekipage kom med fin fart mot 
målet men 10 km inom en timme är en 
utmaning med en hund och släde/nome-
stil, så nästa gång, då……

Ja, det här var några rader från en stor 
helg där förberedelser från hund-förare-
arrangör är omfattande och svåra att 
beskriva, men jag ser fram emot fler täv-
lingar och meriteringstillfällen, men då 
ska jag stå på startlinjen för det är enk-
lare om man ser till nerverna-

Hälsningar Helen Söderström
Ordförande SPHK Övre Norra
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Greentrail Athos, Aslakkgår-
dens Mysiga Midas, Aslakk-

gårdens Nimbus Näckros och 
Vox Celesta’s Hasta la Vista

Aatelinas Tuittu-Tiro, PDP 
SE(Polar)ch Polartassen 

Northon och Bielkersmils Hyss 
Of Ergo

SEUCH Night Trail Traces 
Of The Magic Man och 

Thundersnest’s Running-Skare

BIS 1 / BIS Bruks 1 SEUCH DK UCH S(polar)ch 
Night Trail Magical Mystery Journey

NordUCH SEUCH NOUCH FIUCH FIV-12 
Power Storm Warning 

Great Taigans Lubochka SEUCH Stuor-Irkes Staikamiut
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Polarhundsmeritering i Kiruna 21-22 Februari

[Åsa Bergman] Nu var det äntligen dags för vår första tävling! Vi skulle 
köra 60 km! Mina ledarhundar Pippi och Raska hade fyllt 2 år i Januari, 
så det var bra tajming :) 

Tyvärr så hade hela ligan börjat löpa och 
jag tyckte inte dom var riktigt sig själva, 
ja ni vet ju hur det kan bli men känslor 
just innan en tävling! Men på tävlingsdag 
nr 1 så kändes dom i alla fall taggade. 
Tyvärr var inte vädret på vår sida, det 
snöade och drev igen ganska rejält. Men 
vi var taggade :) Jag körde ett 4-spann 
nordiskt och mig på skateskidor, det 
skulle bli spännande :)

Mitt spann bestod av mina första grön-
landshundar ever. Jag har kört schäfer-
hundar sen 1997, då jag startade min 
kennel. Ledarhundarna: Polar Explorers 

G12 Pippi, och Raska. De är helsystrar. 
De andra två är Suna-Sanik´s Wanted 
Warga och Suna-Sanik´s Veiviser Vinna, 
båda ca. 2,5 år gamla.

Dag 1 gick riktigt bra, vi kom iväg och 
spåret var tungt men hundarna jobbade 
bra, som vanligt. Dag 2 gick också bra, 
lite strul första sträckan men sen kom de 
igång. Vi fick en totaltid på 4.15, vilket 
jag har förstått är helt OK. Jag har lik-
som inte så mycket att jämföra med :)

Vi fick definitivt blodad tand och hop-
pas på fler meriteringstillfällen här uppe 

i Kiruna. Kyla och snö kan vi garantera 
varje vinter! I år åkte jag sista turen den 
11 Maj! Så jag hoppas vi kan få fler täv-
lande, passa på att njuta av vår vackra 
natur i samma veva :)

Ps. På söndagen hade jag blivit “lurad” 
att köra 10.kilometersslingan med en 
hund. 

Mina hundar som aldrig går själv...det 
blev en utmaning utan dess like. Första 
gången hon överhuvudtaget går i skalm 
med pulka, det blir på tävliingsdagen! 
Jag hade absolut inga förväntningar utan 
tog det som en kul grej, tog en av tjejerna 
som i detta fall fick bli Warga och åkte 
till tävlingsplatsen. Sagt och gjort..

vi kom iväg som nr 1. Hon tyckte skal-
men var lite obehaglig då hon kom upp 
i trav och den smällde lite i pulkan men 
är supernöjd med hennes insats. Vi fick 
göra flera fina omkörningar, köra brevid-
körningar och springa efter :) I mål kom 
vi med 3 minuters marginal till 1:a pris! 
Det tycker jag själv är grymt bra gjort 
av min hund för att aldrig någonsin ha 
dragit med skalm eller som ensam hund 
:) En kul erfarenhet och dessutom 6 mil 
i benen sen de 2 dagarna före. Duktig 
vovve :)
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Min plan var absolut INTE att köra SM 
som första tävling, men eftersom det blev 
KO och SM i en och samma tävling, så 
fick det ju lov att bli så. Jag var faktiskt 
inte ens nervös första dagen utan tog det 
hela med ro. Jag hade kommit dit med 
inställningen att ”allt utom sista plats 
är bara en bonus”. Plus att jag vet ju att 
mina hundar är vältränade och stronga. 
Det viktiga var att både jag själv och 
hundarna skulle få prova på att tävla, 
uppleva atmosfären och få många nyttiga 
erfarenheter inför framtiden. 

Jag startade som femma i min klass, fyr-
spann C, första dagen. Efter mig star-
tade en tjej som kört VM helgen innan 
och jag väntade mig att bli omkörd efter 
cirka halva loppet, det blev lite tidigare 
och sen fick vi väldigt bra draghjälp nå-

gon kilometer innan mina hundar släppte 
det andra spannet som var mycket snab-
bare. Cirka en kilometer före mål så hade 
jag kört ikapp spannet framför och hade 
nästan kontakt med ytterligare ett spann. 
Körde med rejäl broms in i mål. Wow, så 
bra det kändes. Hundarna gick verkligen 
på topp och jag var väldigt glad för mina 
duktiga tjejer som fick massor med be-
röm och kramar efter loppet!

Andra tävlingsdagen startade jag som 
nummer fem. Cirka en kilometer före 
mål kom vi ikapp spannet som startade 
före oss. Låg med rejäl broms in i mål 
även denna dag medan föraren på span-
net framför sparkade hela tiden. Ännu 
en wow-känsla och massor med beröm 
till tjejerna som jobbade och sprang så 
bra hela loppet! Eller rättare sagt, de tre 

Tävlingsdebut med mersmak

[Ingela Lindbäck] Tillsammans med hundarna och min goda vän och 
mentor inom draghundsvärlden, Lars-Ola Lundborg, så styrdes kosan 
mot Kiruna och Svenska Mästerskapen & Kiruna Open som gick av 
stapeln 21-23 februari 2014. 

”ungdomarna” jobbade superbra medan 
mamma Selene inte alls drog utan bara 
sprang med denna dag. Nu låg vi fyra in-
för sista dagens körning, nu började det 
ju faktiskt bli spännande på riktigt!

Tredje och sista dagen kom, nu skulle 
det bli väldigt roligt att köra och se hur 
långt det räckte. Gick ut som fyra och 
denna dag var spåren igendrivna långa 
bitar efter kraftigt snöfall och hård blåst. 
Riktigt tungt för hundarna och ibland 
fick de nästan hoppa för att ta sig fram 
i snön. Det blev till att springa i de små 
uppförsbackarna för att hjälpa hundarna 
och inte bli en belastning för dem i det 
tunga föret. Efter drygt sex kilometer fick 
jag på håll syn på spannet som startat 
före oss, ett stort leende på läpparna och 
ett YES! kunde jag inte låta bli att säga  
för nu visste jag ju att om ingen bakom 

mig kört fort i dag så har vi bärgat brons-
medaljen! Vilken känsla! Låg och jagade 
spannet ända in i mål med bromsen nere, 
hundarna hade verkligen gjort sitt bästa 
även denna dag. Många kramar fick de 
när våran första tävlingshelg var avslu-
tad.

När alla spann kommit i mål och resulta-
tet var klart så visade det sig att VI TOG 
BRONSET!!!

Jag lärde mig mycket av att vara med i 
denna tävling och fick verkligen se hur 
viktig all min träning och den tid jag läg-
ger ner på hundarna är! Trots förutsätt-
ningarna så tog vi oss mycket längre än 
jag kunnat drömma om.

På återseende i tävlingsspåret.

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 
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Polarhundsmästerskapen 2014

Det är inte ”så bara” att arrangera en tävling. Det är mycket som ska 
roddas med och det går åt mycket fler timmar än vad de tävlande kan 
ana! Nedan kommer en liten redogörelse för hur det kan gå till och en 
vink om att alla kan göra något, all hjälp uppskattas och fler frivilliga 
krafter är absolut nödvändigt för att det ska bli fler tävlingar i SPHK’s 
regi. 

2014 var det dags att åter arrangera PM 
då vi i SPHK GävleDala erbjöd oss att 
arrangera mästerskapet på en nygam-
mal tävlingsplats,  den mycket populära 
skidanläggningen Orsa Grönklitt. Plane-
ringen började redan under våren med 
kontakt med anläggningen, studering av 
kartor och fördelning av ansvarsområ-
den. Diverserade startavgifter togs emot 
positivt och det väl tilltagna anmälnings-
datumet utnyttjades av många men gjor-
de också att startlistor inte kunde lottas 
så tidigt som många vill… 

Under hösten inspekterades start och 
målområdet samt första och sista kilome-
trarna av tävlingsbanan till fots. Logistik 
och riktning lades upp. Preliminär karta 
ritades upp. Nu var det bara kylan och 
snön som fattades! Planen var att börja 
preparera före jul och att skoterturis-
terna skulle använda banorna och prepa-
rera. Men snön uteblev. Skyltar till täv-
lingen tillverkades. Det behövs en mängd 
skyltar och framförallt till denna med så 
mycket korsningar och ”udda” hinder. 
Det blev en del skratt vid bangenom-
gången när dessa gicks igenom. Bland 
annat varningsskylten ”personer med 
nedsatt syn vanligt förekommande”… 
Vilken här såklart betydde oövervakat 
längdskidspår! – Var uppmärksam och se 
till att du hörs! 

Under julhelgen preparerades sprint-
banorna för första gången men det var 
mycket dålig tjäle och öppet vatten på 
många ställen. Detta var något som verk-
ligen skulle prägla spårarbetet! 

Vatten
På grund av en bäck som aldrig frös 
ihop så fick samtliga banor lov att dras 
om ut till nya skoterleden och en mycket 
skarp kurva tillkom samt ett antal bran-
ta backar. Bristen på snö gjorde att alla 
skoterturistkörningar ställdes in och den 
preparering som gjordes var av oss i täv-
lingsledningen. Planen var ju att använda 
oss av de som ändå kör i området och få 
banorna packade ”på köpet”. Men den 
snö som kom var kall och torr. Mycket 
svårjobbad! Det blev ett antal omdrag-
ningar av banan p.g.a. öppet vatten, nya 
vägar högg och röjdes fram. Skoterleden 
sladdades och förstördes lika snabbt av 
högkamsräserskotrar. Det blev många 
timmar på skotrarna för att märka ba-
nor, reparera broar och skotta snö. 

Veckan innan tävlingen var det världscup 
i skidorientering och vi samsas om sam-
ma skog och parkering! Det mesta flöt 
på bra och skyltarna kom upp på sprint-
banan. När pulkalångbanan provkör-
des med hund så blev det två rejäla bad, 
vilket hundarna vid det här laget nästan 

vant sig vid. Brobygge och omdragning 
av banan, igen. Myrhålen frös aldrig ihop 
och banan fick senare kortas med 11km 
pga detta. Hellre kortare bana än bad 
resonerade vi. Rejält bad blev det ändå 
då en skoter körde genom isen och fick 
bärgas. Medeldistansbanan såg fin ut och 
där var isarna betydligt bättre men p.g.a. 
byggnation av vindkraftverk så plogades 
en väg som vi var tvungna att använda. 
Banan krävde en hel del röjning då de 
flesta skotrar kör på vägar och sjö och 
inte som vi på leder i skogen och efter rå-
gång. Banan blev till sist 40 km lång med 
många höjdmeter! Rolig och krävande. 
Användning av skoterled ger mer natur-
liga förutsättningar som helt klart sätter 
våra polarhundar på prov. Inga avspärr-
ningar och väldigt varierande underlag. 

Efter att hela säsongen väntat och läng-
tat efter snö så fick vi dagarna innan täv-
lingen äntligen snö. Mycket snö! Borta 
var de stenar och stubbar som vi för-
sökt skotta över och köra runt. Det blev 
MÅNGA turer med skotrar och sladdar 
för att trycka till snömassorna. Dygnet 
runt. Tävlingsbanan märktes upp med 
hundratalet nytillverkade skyltar. Infor-
mationsskyltar till turister, skoteråkare 
och gäster ordnades. Tack vare all snö 
så blev banorna tunga och hastigheterna 
hölls nere vilket helt klart bidrog till att 
varningarna om banans tekniskhet näs-
tan kändes överdrivna. Men bättre vara 
försiktig och beredd än tvärtom. Över 
80 anmälda starter men det var flera som 
inte dök upp p.g.a. dåliga träningsförhål-
landen. Det var dock flera förare med A-
spann som hörde av sig och ville komma 
och tävla. All snö gjorde såklart att sko-
terantalet ökade och den omdragna le-
den ut på nya skoterleden kördes sönder 
vilket framförallt påverkade skidåkarna 

som kräver planare spår. Vi skottade och 
breddade så gott det gick i den tungjob-
bade snön. 

Tävlingen togs emot mycket positivt av 
anläggningen och gästerna. Den ENDA 
kritik vi fick var att vi syntes för lite! Det 
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Här skulle alla tävlande köra var det tänkt... 
Bäcken frös inte på hela vintern! 

Två veckor innan tävlingen såg banan ut såhär!



var många som tittade på starterna och 
passade på att fråga om draghundsport 
och titta på selar och utrustning. De 
tävlande skötte sig utmärkt och det är 
oerhört viktigt för vår sports framtid att 
vi kan tävla på sådana här stora anlägg-
ningar utan att ”störa”. Ett mycket stort 
tack till Älvdalens utbildningcentrum för 
lånet av elever. Då särskilt Maria Moberg 
som ansvarade för sina klasskamrater 
och var den som initierade kontakterna 
mellan skolan och klubben. Utan elev-
erna hade inte skidspåren övervakats 
och det var något som vi såklart måste 
göra! Prio1 var skidåkarna och Grön-
klitt. ”störa” så lite som möjligt. Prio2 
var hundförarna. Så måste det vara när 
vi är på en så publik anläggning. Lokal-
tidningen och lokalradion var även på 
plats och intervjuade tävlande. Tack till 
Er som ställde upp! 

Det hade heller inte gått utan alla som 
med mycket kort varsel ställde upp med 
spårpreparering och Abris sjö & snö som 
lånade ut skotrar. Gösta, Kenneth och 
Jörgen gjorde ett riktigt slitgöra och med 
gott humör trots badet. Skoter-Björn från 
Kurbits & Vildmark stod för flera natt-
pass och de mycket uppskattade poka-
lerna hade hans fru tillverkat. Bosse som 
ansvarade för tidtagningen och på lördag 
kväll fick göra om hela resultatlistan då 
alla resultat försvann från ae-timing! 
Det var också därför vi inte körde med 
live-resultat. Tekniken var inte med oss 
helt enkelt och det kändes tryggt att ha 
ett sådant tidtagningsproffs som Bosse 
med oss! Domaren Anders som fick göra 
mycket mer än att vara domare, blev 
några mil spårpreparering… Karitta som 
roddade sekretariatet. Ann och Peter som 
hamnade i starten, med stöd av Krister, 
och faktiskt var på sin allra första tävling! 

Samt alla Ni andra som ställde upp med 
smått och stort under tävlingsdagarna 
och veckorna innan. Logistiken på ett så-
dant här publikt arrangemang är mycket 
omfattande! Det behövs många som hjäl-
per till och jag kan tyvärr inte nämna alla 
här och hur mycket Ni betydde för oss! 
TACK. Ska såklart inte glömma Frasse, 
min tävlingsledarkompanjon som direkt 
hoppade på idén om att arrangera täv-
ling på vår hemmaplan. Som tillbringade 
många, många timmar i spåret och med 
sin lokalkännedom och kontaktnät ord-
nade det mesta! Utan Frasse hade det inte 
blivit någon tävling. 

Tack även till alla sponsorer som skänkte 
priser och då särskilt till Kickbike som 
skänkte en kick-spark till lotteriet! Det 
var många som provkörde och spanade 
in high tech sparken. Kan tillägga att det 
under lördagen var en Orsabys traditio-
nella spark(fylle)race från Grönklitt och 
ner till byn. De hade nog behövt stadi-
gare sparkar i de branta backarna… 

Lärdommar vi tar med oss till en eventu-
ell nästa gång är att man aldrig kan lita 
på snön… Att det går åt mycket folk för 
att få allt att flyta och att det behövs för-
stående familjer för att arrangera en täv-
ling! Samt gärna ett par veckors semester 
efter tävlingen… Kurera sömnbrist och 
förkylningar!

Tävlingsledningen genom Malin Sundin 

Lite kul måste man få ha när man målar...!

För tio år sedan gick det en led här. Brobygge o 
lite snöskottning så blir det bra igen!

Den mkt knixiga och branta 4spannsbanan 
innehöll även två nerblåsta träd och en öppen 

bäck... 

Ett av alla träd som fick röjas bort! Behövs fler skyltar än man tror! Inte ens hälften 
syns på denna bild...

Årets badpris går till... jörgen! Som offrade sig o 
hoppade i en gång till för att fästa repen! 

Gösta karlberg, jörgen Pålsson och kenneth 
norberg gjorde en kämpainsats med spårningen 

av långa banan. Isarna var usla i vinter men 
med glatt humör går allt! 

Många gula skyltat blev det! (23 bara för sprint-
banan!) 
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Sibirian Huskys bjørnetjenester

Veterinær Berge delte noen tankevekk-
ende observasjoner med oss i Hundekjø-
rings siste nummer. Ekstra tankevekk-
ende er det for de av oss som forsøker 
å bevare trekkegenskaper i en hundetype 
som for lengst er forbikjørt av moderne 
trekkhunder.  Man kan selvsagt spørre 
seg om hvorfor man gidder, når man li-
kevel ikke kan vinne noe som helst med 
denne typen bikkjer. Men la gå, noen av 
oss liker typen, og velger å bevare den. 
Legg merke til at jeg hverken bruker 
begrepet «rase» eller «ren rase» om fe-
nomenet. Å operere med rasebegreper 
innen en art mener jeg er foreldet og til 
dels også diskriminerende. Ingen hun-
detyper er renere (og dermed bedre) enn 
andre. Men det finnes ulike hundetyper. 
Mange av de «rasene» som nå er regis-
trert i kennelklubbene stammer fra ulike 
funksjonelle hundetyper som er egnet til 
forskjellige bruksformål. Setterne er gode 
fuglehunder, retrieverne henter jaktbyt-

tet, border collie gjeter sauer, og dachser 
er hi-hunder. 

For den eneste kennelklubb registrerte 
hundetypen som virkelig kan konkurrere 
i dagens lange hundeløp har den historis-
ke bakgrunnen vært en liten, godt pelset, 
energinøysom  og rask polar trekkhund, 
grei mot folk og flokkmedlemmene sine, 
fin mot barn som de ofte delte natteleie 
med på tundraen i Sibir, lojal mot eier, og 
lettløpt i kalde klima. Denne hundetypen 
utviklet det man kan kalle funksjonell 
anatomi, gjennom Darwinistisk selek-
sjon. Rent eksteriørmessig er den nokså 
lik sin genetiske bror ulven, men mindre 
og mer sosial er den jo. Mange av dens 
fortrinn er egenskaper som gjør det greit 
å overleve i arktiske vintre, som dobbel-
tisolert pels, små  men brede poter som 
flyter på snøen, små pelsede ører som 
kan vris etter lyden, evnen til å kjøle ned 
kroppstemperaturen gjennom føttene når 

Artikkelen sto først i Hundekjøring som et svar på veterinær Geir Erik Berge sitt 
innlegg mot å bruke utstillingsresultater som et virkemiddel i avl på rasehunder. Ar-
tikkelen kommer i det norske Huskybladet, som dere sikkert får. Hundekjøring leses 
av alle med trekkhunder, også alaskahusky. Noen i siberianmiljøet ble rasende på meg 
fordi jeg skrev dette. Mange med trekkhunder liker den, også SH folk. 
 
På -80 tallet forlot veldig mange hundekjørere med SH både klubben og rasen, og det 
var bitre kriger innad i miljøet. Mange i NSHK ville ikke tillate løpskjøring med AH. 
Nå er trenden motsatt, de er mange og vi er få. Mange av de som forlot klubben ble 
seinere kjente hundekjørere som vinner mye (Hillestad, Fjestad, Edland, for å nevne 
noen). Noen av oss er fremdeles interesserte i å utvikle og foredle brukeegenskaper 
hos den rasen vi holder på med. 
 
Mitt innlegg er et hjertesukk i det arbeidet. 
Johanne Sundby

den jobbet i snøen,  nøysomhet i matvei-
en. Den hadde også et godt, lett løpesett 
som egnet seg på tundraen, mellom trær 
og daler, i raske spann blant fangstfolket 
Tsjuksiene i Øst-Sibir.. Ikke rart at man 
ble fasinert av typen da gullgravere fra 
Alaska kom trekkende  med den i de før-
ste hundesledeløpene på begynnelsen av 
forrige århundre, og heller ikke rart at 
den flotte hundetypen ble populær i etter-
mælet etter Serumløpet i Alaska, der den 
reelle hendelsen med difteriepidemien, 
og de mer showpregede turneene med le-
derhundene etterpå, der hundetypen ble 
kjent i en videre befolkning.

To helt ulike historiske ting har gjort 
denne hundetypen en bjørnetjeneste. Det 
første er innføring av frakt med snøsku-
ter, fly og tog i arktiske strøk. Hundekjø-
ring som livsnødvendig næring forsvant 
med moderniteten. Og mange av de beste 
bikkjene med det. Landsbybikkjer fantes 
jo, og i de mest perifere strøkene var det 
fremdeles en nisje for kjøring med spann. 
Det andre som skjedde var at flere og flere 
hundetyper ble innrullert i de nasjonale 
og internasjonale kennelklubbsystemene. 
I kjølvannet av flere vitenskapsfolks iher-
dige søken etter mønstre og klassifikasjo-
ner (bare tenk på svenske Linne) ble både 
mennesker og dyr inndelt i utseendeba-
serte anatomiske kategorier. For arten 
menneske førte jo slike kategoriseringer 
til flere katastrofer, seriøs diskriminering 
som apartheid, og i verste fall folkemord 
noen steder.  Hos dyrene var intensjonen 
mer uskyldig: kennelklubben var først og 
fremst stedet der man kunne føre stam-
bøker. Stambøker er anetavler der man 
med sikkerhet kan beskrive individets ge-
netiske opphav på en systematisk måte, 
og var selvsagt grunnlaget for mer bevisst 
og styrt avl. Men også store begrensnin-
ger på avlen. 

For trekkhundtypen sibirsk husky ble det 
altså ikke lenger enkelt. Typen kom fra 
Sibir, men ble beskrevet i Amerika. Altså 
ble det amerikanerne som kunne beskrive 
typen, eller forfatte «standarden» som 
er malen for hvordan en husky skal se 
ut. Det en slik standard ikke tar høyde 
for, er selvsagt at enhver sunn avl skal 
bevege seg i et bredt felt av muligheter, 
ikke begrenses av en eneste ønsket ka-
tegori. Hvis man leser standarden til en 
sibirsk husky slik den opprinnelig var, er 
det ikke så gærent. Men dessverre, andre 
krefter enn hundekjørere tok over mak-
ten. Tolkningen av standarden gikk ikke 
i trekkhundens favør. 

Da ikke-kennelklubb registrert avl på 
trekkhunder kom for fullt på sytti og 
åttitallet også i Norge, hadde den sibir-
ske huskyen for lengst møtt sin skjebne. 
Forfengelige mennesker hadde tatt over 
avlen, og tvunget denne hundetypen inn 
i utstillingsringen, på lik linje med an-
dre fine brukshunder.  Utstilling var ikke 
lenger bare å sjekke om hunden hadde 
«Standard» utseende, men det ble også et 
show der det gjaldt å vinne – best in race 
og best in show. Den flotte trekkhunden 
forandret seg sakte men sikkert i denne 
show-verdenen. Fordi en husky er søt, 
pen, vakker og snill, ble det dyrket fram 
en mer bamsete, kortbeint, overpelset og 
mindre trekkglad versjon, den såkalte 
«show» huskyen. Fra å være en hun-
detype med stor variasjon i pelstype og 
farge, ble noen farger (svart/hvit, og rød/
kobber/hvit)  rendyrket. Og bamsehusky 
på utstilling ble født. Diskusjonene gikk 
hett: var det «lov» å være illojal mot den 
opprinnelige intensjonen med rasen og 
forvandle den til en parodi på seg selv? 
Hovedaktivitetene og inntektsbasisen for 
kennelklubber ble utstillinger, og noen så 
mulighetene for avl for salg til «vanlige 
folk». I USA har slik avl ført til at det til 
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en hver tid finnes et stort antall huskyer 
som ingen vil ha, fordi de fremdeles har 
en vilter husky inne i bamsepelsen sin. I 
USA og dels i Europa delte rasen seg i to, 
en show-variant og en bruksvariant. Og 
færre og færre brukte bikkjene i trekk. 

Siberian Husky har alltid vært en ganske 
problemfri type hva angår helse. Men når 
en stor andel av genpoolen forsvant inn 
i ikke-trekkhund varianter av typen, ble 
de få idsjelene som fremdeles holdt på 
trekkhundversjonen sittende med skjeg-
get i postkassa. Noen avlet fortsatt på 
trekkhunder, og mange av dagens ikke 
registrerte huskier som går på storspann 
som vinner, har en andel sibirsk husky i 
seg. Noen forsøkte å skaffe nytt blod av 
typen siberian husky  fra utlandet, for å 
få tilbake de gode trekkegenskapene som 
dels var avlet vekk. Andre beskyldte disse 
for å blande inn «ureint blod» og vil ikke 
anerkjenne at avkom av disse importhun-
dene er «ekte» sibirske huskyer selv om 
de ser akkurat likedan ut som de de har 
selv. Likevel er det en liten gruppe men-
nesker som fortsatt holder på den opp-
rinnelige trekkhundtypen sibirian husky.  
Fordelen med den er en rolig hundetype 
med robust fysiologi, og relativt forutsig-
bare egenskaper.

Og det er ikke lett. Restriksjoner på avl 
finnes i kennelklubben, og dessuten har 
man fremdeles stor konkurranse om he-
gemoniet med de som hevder at sibirsk 
husky IKKE behøver å være trekkhund. 
Og det henger over oss et krav om at bik-
kjene skal være stilt ut, og at de ikke skal 
være for store.  Dette handler altså som 
tolkninger av en «standard». Utstillinger 
kan imidlertid ikke bedømme funksjo-
nelle trekk som evnen til å jobbe i spann, 
som så visst er en del av «standarden» 
for typen. Men det er også et kommersi-
elt element her: Når man vet at man kan 

selge valper av en kennelklubb registrert 
husky for tretten tusen kroner, sier det 
seg selv at man må søke markedet utenfor 
en engere krets av hundekjøreridealister.  
Mer enn halvparten av de siberian huski-
es som er foreldre til valper som avles på 
markedet i Norge i dag er ikke testet ut 
som trekkhunder over hodet. Det blir det 
ikke bedre trekkhunder av.  Noen ildsje-
ler avler systematisk på de beste trekkin-
dividene og får gode resultater. Hundene 
løper ikke like fort som topptrente alas-
kahuskier, men er det kaldt nok har de 
noen fortrinn. Men som dere ser av his-
torien så er det å drive med trekkhunden 
sibirian husky et sjansespill, der man ikke 
er mainstream hverken i hundekjørermil-
jøet eller i det som er hovedaktiviteten i 
kennelklubben. 

Det vil vel fremdeles være noen som sy-
nes at  det å holde på denne hundetypen 
er like viktig som å stå på pallen, og som 
er opptatt av å bruke den flotte typen for 
det den er verdt, en sunn og frisk aktivi-
tetsbikkje uten mange lidelser. Noen av 
oss vil gjerne være med i det ekte hunde-
kjørermiljøet, og krever ikke særbehand-
ling. Andre ønsker egne arrangementer 
eller klasser spesielt for disse bikkjene. 
Når dere ser et siberian husky spann der 
ute så husk i alle fall på dens stolte histo-
rie, og bær over med nostalgien. 

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.

Tänk på att lösa tävlingslicensen. Den gäller som olycksfallsförsäkring även under 
träning !

Ha en skön fortsättning på sommaren
önskar

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Monika Potkanska Lyszczarz/Gällivare, Olga Widén/Luleå, Per Lennart Eriksson/
Gällivare

Nedre Norra
Cecilia Sandström/Lycksele, Magnus Engvall/Sollefteå, Ann-Sofi Andersson/Hoting, 
Viggo Östlund/Kovland    

Mälardalen
Inger Svenow/Enköping, Emelie Fredberg/Eskilstuna, Lotta Svensson/Eskilstuna, 
Bernt Johansson/Tumba, Philip Johansson/Tumba, Angelica Pettersson/Björkvik, 
Monica Junefelt/Vattholma, Mikael Lundberg/Hägersten 

Västra
Sebastian Nilsson/Sjötorp, Cecilia Jakobsen/Åmål, Anna Kling/Gånghester, Lars-
Erik Bellstam/Gånghester, Marko Vicic/Jönköping

Södra
Jimmie Karlsson/Perstorp, Emmy Rosenqvist/Hanaskog, Tobias Hansson/Förslöv, 
Lina Butkeviciute/Förslöv, Anna Pettersson/Åled, Linda Lindkvist/Jönköping, 
Lena Malmberg/Staffanstorp, Rebecka Gustafsson/Ängelholm, Mikael Andersson/
Mörarp, Daniel Nyström/Växjö

Utland
Thomas Gåsöy/Norge, Heinrich Lukk/Estland, Ulvi Lukk/Estland



av nya grönlandshundsägare. Samtidigt kan jag konstatera att aktivitetsnivån bland 
dessa medlemmar är mycket hög. Ofta är 30 – 40 % av rasklubbens medlemmar med 
på de aktiviteter som vi arrangerar, vilket får anses som mycket bra, speciellt med 
tanke på att våra medlemmar finns utspridda från Skåne i syd till Norrbotten i norr. 

Jag noterade i arbetet med matrikeln att det fanns personer som jag vet har grön-
landshundar och som är medlemmar i SPHK, men som inte var medlemmar i rasklub-
ben. Jag har kollat med några av dem och de hade helt enkelt glömt bort att meddela 
att de hade vår ras. Finns det fler där ute som är medlemmar i SPHK, men som inte 
har fått min lilla enkät så kan ni kontrollera ert medlemskap genom att titta på med-
lemskortet för SPHK. På kortet finns det angivet vilket distrikt och vilken rasklubb 
ni tillhör. Har ni grönlandshund och detta inte framgår av ert medlemskort ber jag er 
att ni vänder er till SKK’s medlemsservice och där anmäler att ni har grönlandshund 
så att ni därigenom blir medlemmar i rasklubben. 

Avslutningsvis vill jag berätta för de av er som inte hade möjlighet att närvara vid 
säsongsavslutningen i Grövelsjön att vädret var närmast magiskt bra. Eller vad sägs 
om minusgrader på nätterna vilket gav en skare som gjorde att man kunde åka var 
som helst utan genomslag. Till detta skall läggas sol från en klarblå himmel och ingen 
vind. God mat och mycket mat i goda vänners lag var kronan på verket.

Lennart Andersson
Ordf.

Ordförande
Lennart Andersson, 0171-579 69 
073-050 45 49
Paulus väg 4, 746 38 Bålsta 
2luba@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, 0174-261 04, 070-88 77 005
Upplands-Väsby 22, 740 10 Almunge
mejtaekema@telia.com

Ledamot
Monica Hjelm,  072-74 33 299
Irkes@telia.com

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

Suppleant
Eva Johansson, 070-272 55 53
zeckenzwecke@aol.com

Avelsrådet
Maria Lütken, marialutken@yahoo.se

Helénè Ouchterlony, 
frankochhelene@telia.com

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

Repr. SPHK valberedning. (2015)
Ulla Lindroth Andersson, 
kaptenU@telia.com

Kontaktpers dragprov/tävlingssekr.
Harriet Svensson, 
harriet_83@hotmail.com

Valberedning
Kenth  Hjelm, mikka@telia.com
Magnus Olofsson, magnus_olf@hotmail.com

www.gronlandshund.sphk.se

När ni läser detta befinner vi oss mitt i sommaren 
och kanske känns hundkörning då lite avlägset. Ras-
klubbens arbete med avelsfrågor är dock ett lång-
siktigt och tålmodigt arbete som pågår året runt. 
Detta arbete utförs huvudsakligen av avelsrådet, ett 
avelsråd som idag enbart består av två personer. För 
att kunna göra mer och det finns mycket att ta tag 
i, skulle det vara bra om vi kunde förstärka denna 
grupp med en eller två personer. Jag hoppas därför 
att det inom klubben finns några personer som är 
intresserade av att hjälpa till med detta viktiga ar-
bete. Intresserad? Kontakta då Helénè eller Maria 
(kontaktuppgifter finns på rasklubbens hemsida) så 
kan du få mer information om vad arbetet innebär. 

Under de senaste månaderna har jag arbetat med 
att uppdatera vår matrikel. Jag har bl.a. skickart ut 
brev/mail med en enkel enkät till de som finns upp-
tagna som medlemmar enligt den medlemslista som 
vi får från SKK. Till min stora glädje har de allra 
flesta svarat. Svaren har bekräftat det vi trott oss 
veta att vi är väldigt få som har grönlandshund i 
Sverige. Det visar sig att vi är enbart ca. 70 personer 
som har grönlandshundar och samtidigt är medlem-
mar i rasklubben. Ser man till antalet familjer som 
har grönlandshund, vilket kanske är än mer rele-
vant, så kommer vi upp i ca. 60 familjer. Detta är 
naturligtvis nedslående siffror och visar samtidigt på 
det viktigaste området att arbeta med - rekrytering 

Puss på dig brorsan! [Foto: Helen Söderström]
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Weekendtur i 35 graders  
kylan, tur att Lappland 

Dream  siberian huskys är  
bra  bepälsade.

[Foto: Monika Karlsson 
Lappland Dream kennel]



Norrbottens fjällvärld och Grönlandshundar 
- vad är det som är så roligt med det?

[Helene Söderström] Det finns många av er läsare som har fina fjällerfa-
renheter och fjällminnen och så finns det några som inte hunnit få det 
ännu. Det här bidraget till polarhunden är tänkt som en aptit retare till 
er som är nyfiken på Norrbottensfjällen.

Helt plötsligt så var vi i slutet på mars 
månad denna vinter och det var dags för 
mig och Sofia och våra hundar att packa 
och förbereda avfärd mot Ritsem.  Min 
pappa ställde upp som chaufför så vår 
fjälltur skulle gå från Ritsem till Kvik-
kjokk, jag med två grönlandshundar och 
Sofia med två malamuter.

När vi stod på parkeringen i Ritsem och 
försökte lösa packningen av slädarna 

som plötsligt var en utmaning som en gi-
gantisk rubrikskub så säger min pappa, 
ni har ju mat och packning som att ni har 
fem hundar vardera?! Vad hade hänt med 
den fjällslimmade planeringen? Jag hade 
veckan innan drabbats av skräcken att 
förnimma hunger och en ännu hemskare 
tanke, tänk om min son och min make 
svälter ihjäl när jag är på fjälltur, hemska 
tanke, så jag lagande mat å lagande mera 
mat…..  Pappas observation var kor-

Lunch- och fotopaus, för att inte tala om Staikas vilopose.

I N B J U D A N

Helgen 29-31/8 träffas vi till säsongsupptakt i Hamra, Hälsingland

Boendet sker, precis som i fjol, i tält vid bystugan. 
Det finns även möjlighet att hyra stuga för den som föredrar det. 

I bystugan finns toaletter, kök och vatten.

Programmet är ännu inte spikat, men ser i grova drag ut enligt följande:

Fredag:
Ankomst till Hamra

Lördag: 
Förmiddagen ägnar vi åt ett medlemsmöte där en given punkt är revideringen 

av meriteringsreglerna.
Eftermiddags- och kvällsprogrammet är ännu inte spikat. 

Det färdiga programmet kommer att publiceras på vår hemsida i månadsskiftet 
juli – augusti.

Söndag: 
Förmiddagsprogrammet är ännu inte spikat. Det färdiga programmet kommer 

att publiceras på vår hemsida i månadsskiftet juli – augusti. 
Eftermiddag – hemfärd.

Hamra ligger längs väg 310 mellan Västbacka och Los och koordinaterna för 
bystugan är: 61o10’35.26’’N och 14o59’55.89’’Ö.

V Ä L K O M N A !
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rekt, vi hade mat, kaffe och fotogen för 
att klara vad som helst, Sofia verkade ha 
drabbats av samma åkomma som mig?!

Vi kom iväg i fin eftermiddagssol med 
Akkajaure som en dröm (har varit där 
när magasinet liknar en mardröm också) 
fint skoterspår över hela magasinet och 
de välkända Akkatopparna som riktmär-
ke framför oss, härligt nu var vi i gång! 
Första natten tältade vi strax före Kut-
jaure sjön och både hundarna och vi var 
rätt nöjda med att krypa till kojs efter en 
lång dag.  Dag två började i gråmulet vä-
der och lite snöfall och efter ca 3 km kör-
ning var vi vid nationalparksgränsen till 
Padjelanta vilket innebär att skoterspår 
och ledmarkeringar upphör, välkommen 
till ”ensamheten”.  

Att vara på tur två personer med två hun-
dar vardera innebär oftast lugn och fin 
turkörning med lite inslag av överrask-
ningar i terrängen.  Överraskningarna är 
oftast nedför fjällsluttningar (hur jobbigt 
blir det att handbromsa sig nedför ett 
fjäll i nordisk stil, jättetungt ibland) och 
vid bäckar/snöbryggor då livet kan kän-
nas nog så spännande men merparten av 
dagen går i lugnets tecken. 

Vad är det då som är så roligt med det 
här?  Hundarna jobbar sig framåt, du 
åker skidor i turtempo i långa stunder/
timmar, en fika paus, kanske två, kolla 
kartan paus, fotopaus, pulsökning och 
svettning, tankar som kommer och går, 
lite prat och mera skidåkning och hund-
tassar som trampar på framåt. Otroligt 
vackra fjäll som man far uppför, nerför 
och runt, öppna jockar/bäckar, frusna 
jockar som man passerar, ja vad är det 
som är roligt med det här?  Det är många 
som sagt det tidigare, samspelet med 

Kvällsplock vid tältet, strax dags att gå och sova.

På väg mot Arasluokta.

Akkatopparna delvis i sikte,Vaimok kollar att 
kompanjonerna är me´.

Fotopaus, Staika undrar.... är du klar?



där står vi tryckta mot fönsterrutan och 
spanar på den skidåkande ”gubben”.

Folkskygga som vi hunnit bli i stunden 
tyckte vi det var överkurs med sällskap, 
vi började rafsa ihop en del av de grejer 
som vi spridit ut i stugan och så fram till 
fönstret igen. Men är det en gubbe??? 
Han har ju inte rört på sig?? Vi spanar 
lite till, nära fönsterrutan för att se så 
klart som möjligt……. Gubben var en 
sten som för mina ögon hade fått på sig 
full skidutrustning och var på väg mot 
oss. 

Ett par timmar senare titta jag ut åt an-
dra hållet för att kika på hundarna och 

ropar till, det kommer en gubbe!! Men 
sluta nu, svara Sofia…. Ett par minuter 
senare ramlar det in fem amerikaner och 
två guider i stugan, vara av en av turis-
terna hade brutit armen. Fjällfriden var 
tillfälligt över för en stund.

Norrbottens fjällvärld har lite olika för-
delar och utmaningar, det må vara långt 
hit för en del men det finns många möj-
ligheter för turer med boende i stugor. 
Kanske att någon av fjällbilderna kan 
locka inför kommande säsong, kom och 
nyttja fjällvärlden i Norrbotten!

Hälsningar Helen Söderström

Spotty Dot's Armani Atti-
tude "Dexter" blir DK CH 
i Roskilde Danmark den 

10/5. Den 11/5 vinner 
han BIR med CACIB och 

är därmed också kvalifice-
rad till Cruft's 2015! Tack 

till alla domare!

hundarna. Det är att möta deras bruna 
pillerögon vid fotopausen och blicken är 
full av iver men lugnet finns där och då 
du rastat klart så är de redan redo. 

Att öppna dragkedjan i tältduken, mera 
friskluft kommer till dig och hundarna 
reser på sig från nattens liggplats, skakar 
på sig och hälsar go´morron, en ny dag 
och hundarna är redo även om dagen 
före blev lång och tung.

Jag är övertygad om att vi orkar/klarar 
mer än vi tror många gånger och defini-
tivt så klarar våra hundar mer än vi tror, 
förutsatt att det finns en rättvis träning 
gentemot kraven.  Man behöver inte vara 
elittränad för att fara på fjälltur och inte 
hundarna heller, kör måttligt långt, ät 
god mat och myyyys på tur.

Min och Sofias tur från Ritsem till Kvik-
kjokk innehöll både nätter i tält men 
även nätter i stugor. Från första dagens 
eftermiddag till 6:e dagen eftermiddag 
hade vi träffat på en tysk kvinna som 
vandrade med snöskor, hon hade startat 
i Hemavan!! och en turistgrupp på fem 
amerikaner plus de två guiderna, sen 
var det bara våra hundar och vi vad vi 
kunde se. Under turen så hade vi väldigt 
blandat väder, bl.a. så blev vi fastblåsta 
i 1 1/2 dygn i Touttar-stugan och av alla 
mentala prövningar så är faktiskt hård 
vind/storm det värsta enligt mig. En lite 
kul grej så här i efterhand var under den 
andra dagens eftermiddag då vi var fast-
blåsta på 1000 m höjd och livet var väl 
begränsat roligt just då. 

Jag står och tittar ut på ovädret genom 
fönstret och plötsligt ser jag, det kommer 
en gubbe på skidor! Jag ropar ut det i stu-
gan, Sofia kommer fram till fönstret och 

Början på ett blåsigt väder, grönisar undrar - får 
vi komma in?

Livet i en stuga, de med överkänslighet för 
“oordning” pass upp!

Vad då varma koppen... älgstek går också bra.
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Fyndat i arkivet!!

Polarhunden 3/2014   4544   Polarhunden 3/2014



Polarhunden 3/2014   4746   Polarhunden 3/2014

Si
gg

e 
Fa

lk



bland övriga klubbmedlemmar. Jag vill därför passa på och uppmana alla i klubben, 
som kan tänka sig göra en insats för klubben, att kontakta arrangörsansvarig för mer 
info. För en bra verksamhet i klubben är vi beroende av frivilliga insatser från fler i 
klubben.

•	Sinsemellan gjordes en ansvarsfördelning bland styrelsemedlemmarna på ovanstå-
ende arrangemang.

•	Något som diskuterades är hur vi ska öka engagemanget och deltagandet från upp-
födarna på våra arrangemang. I rasklubbsarbetet är arbetet med och runt avel och 
uppfödningen en viktig del. Klubben måste framöver finna nya vägar i detta arbete 
och något som diskuterades var en uppfödarring för uppfödare.

•	Angående Rasspecialen 2015, skall den förläggas till Lida /Stockholm. Tema blir 
the Working malamute, med gästföreläsare Twila Baker, Quinault kennel (USA) 
och Shilon Bedford (Black Ice kennel/ USA) som domare.

•	Övrigt som diskuterades i styrelsen var fördelningen av pengar mellan rasklubbar, 
distrikt och SPHK centralt. Fördelningen av pengarna i dag kan knappast anses 
vara rimlig, men en förklaring är att SPHK centralt betalar för tidningen Polar-
hunden. Men då uppkommer frågan om det är OK att behålla Polarhunden i nu-
varande form. Som en digitaliserad, utskrivningsbar tidning hade vi säkert kunnat 
spara 100´000 kronor. Dessa pengar hade säkert kunnat användas på ett smartare 
sätt för rasernas bästa.

•	Malamuteklubbens hemsida fungerar bra, men Forumet kan knappast kallas livak-
tigt längre. Diskuterades olika strategier för att skapa större intresse för Forumet. 

Sammantaget kändes arbetshelgen i Sörsjön bra för de medverkande trots enkla för-
hållanden. 

Vill också uppmuntra valberedningen att påbörja arbetet med att finna kandidater till 
nästa mandatperiod!

Styrelsen vill också påminna om höstens stora begivenhet i samband med Björnrun-
dan – Boot Camp 2014! För de som verkligen är intresserade av hundkörning, lära 
sig mer om bra spannrutiner,  utveckla sin/a ledarhundar ebjuds ett unikt tillfälle, 
med Jamie Nelson och Ann Stead som lärare. (se särskild inbjudan, i detta nummer). 

För övrigt skall ni ha en bra sommar med era hundar, med lagom mycket aktiviteter! 

Happy Malamuting
önskar Christer Afséer, ordf.

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
Annelie Carlsson

1:a suppleant / Kassör
Sarah Torsell 

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

Revisor: Lennart Johansson

Revisorssuppleant: Lena Johansson

Valberedning
Ida Vähäsalo och Tess Lindman

Meriteringssekreterare
Michelle Ohlsson (sammankallande)

Avelsråd
Linda Söderström (sammankallande), 
Göran Dernebo, Irene Hansen, 
Anki Heinonen

Utställningssektion
Jennie Kraft Hult (sammankallande), 
Annelie Carlsson

Webbansvarig
Tess Lindman

Malamutevänner

Det känns som sommaren har kommit, så nu är 
temperaturen begränsande för aktiviterna med våra 
hundar. För vår del häruppe i NV Dalarna har det 
gått bra fram till den här veckan, då värmen slagit 
till på allvar – blir till att aktivera hundarna på mor-
gonen eller sent på kvällen!

Styrelsen har haft sin arbetshelg tillsammans med 
avelsrådet, vilket visade sig fungera bra. Det som 
finns att rapportera från denna helg är följande (i 
övrigt se protokollet);

•	Styrelsen/rasklubben avbryter samarbetet (öm-
sesidigt konstaterande) med Nornäs draghunds-
klubb runt Björnrundan, Snöträffen och Nornäs-
draget (tidigare SHAM-draget).

Vi kommer hädanefter koncentrera våra resurser på 
Björnrundan, Snöträffen, Malamuteveckan, Ras-
specialen, Rasmontern St Stockhom, ev. My Dog i 
Gbg om vi får till ett samarbete med Grl – klubben.

Vad styrelsen har märkt är att arrangemangen är 
resurskrävande i fråga om arrangörspersonal vilket 
är allt svårare att få fram, både inom styrelsen och 

Tämjantorpets Nijak och Nighttrail Ayla i Neatasvaggi. 
[Foto: Boel Malmström]
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Bootcamp I 
21 – 25 Sept. i Nornäs (Camp Scweden Activ, f.d skolan), preliminärt tidsschema 

Ankomstdag 21/9, eftermiddag, kväll, information förberedelse.

Måndag  Introduktion, problem.

Dag 2-3 Kördagar varvat med teori.

Torsdag 4 Körning (examen), gemensam middag (ingår i priset), Avslutning.

Max 9 deltagande spann, 2 pers/spann.

Pris: 2500 kronor / person (eget boende och mat får ordnas själv, men vi kan 
rekomendera Camp Sweden Activ eftersom mycket av aktiviteterna försiggår där 
och utgår därifrån ).

Anmälan till Christer Afséer (esseth.afseer@gmail.com), anmälan är gällande om 
betalning sker inom en vecka till malamuteklubbens konto pg 697925-6. 

Fredag, vilodag inför 

Björnrundan lördagen (27/9), på kvällen gemensamt samkväm med Björnrun-
dans deltagare.

Söndag; Föreläsning 10.00 -13.00 med Jamie Nelson, bl.a. om Iditarodförsöket 
1994 med malamuter och Ann Stead om sina hund- och tävlingserfarenheter. 
Pris 200 kronor/person (ingår för de som deltar (betalande) till Bootcamp). Barn 
under 15 år gratis.

Bootcamp II
28/9 -  2/10 Samma upplägg / plats som Bootcamp I, om tillräckligt intresse finnes. 

Musher Bootcamp 2014  
arrangerat av rasklubben alaskan malamute, Sverige

Vi vänder oss till alla dragintresserade  i SPHK rasklubbar,  men även intresse-
rade från övriga Europa är välkomna! Utbildningen hålls på engelska!

Ett unikt tillfälle att lära sig mer om draghundar och hundkörning, få tips på 
problem med dina hundar eller i din träning, med några av USA´s mest erfarna 
instruktörer och mushers, Ann Stead och Jamie Nelson vilka har följande trä-
ningsfilosofi;

” Training dogs is both a science and an art. The science of dog training is the 
tangible part – a starting place so that you can develop your own style. You will 
start to see the art evolve as you learn good timing with commands, the importan-
ce of praise and positive reinforcement, and finesse with each different training 
challenge you meet. With a Boot Camp experience you will gain a training base 
so that you can develop your own style (art). In developing your individual style 
you will use your imagination to turn your problem into a positive training opp-
ortunity. We encourage you to expand your training skills through experiencing 
many different training situations. Bottom line – dog training should always be 
a satisfying learning experience for both dogs and people no matter what your 
skill level. The team effort - dogs and people - is always encouraged at Camp.

Jamie and Ann have the same training philosophy: They don’t avoid problems; 
they tackle them head on and try to solve them. They believe that a good trainer 
must be fair to their dogs. In giving a dog responsibility, you must be able to 
show them the job you want them to do and make sure they have a clear and 
precise understanding of what you want. How do you go about that? That’s 
where Boot Camp comes in. You must also understand that the dog is never 
wrong. Those words alone leave most people without a clear training plan and 
scratching their heads. Jamie and Ann will give you a clearer training plan to help 
you start on a proven pathway to success.” 
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Inbjudan till Björnrundan i Nornäs 2014

Dags för säsongens kickoff med en träningshelg i Nornäs.
Datum: 27 september.

(De flesta kommer fredag och åker hem söndag så även då finns det tid och 
möjlighet att träffas och umgås)

Vi kör 3 mil i lätt kuperad terräng på fina grusvägar. Sträckan är uppdelad  i tre 
etapper med två checkpoints. Vid första checkpoint kommer det att finnas fika 
och det finns vatten till hundarna. På andra checkpoint kommer vi att bjuda på  
grill och det finns vatten till hundarna. Hela sträckan är körbar med följebil 
(dessa startar efter sista spann) så man kan välja att bara köra delar av sträckan 
och givetvis kör alla i sin egen takt.

Samling vid Nornäs bystuga kl 9.00 för genomgång av banan och utdelning av 
startbevis. Sedan gemensam avfärd mot banan och starten som är kl 10.00.

Klubben bjuder under dagen på korv och fika.

Nytt för i år är att vi flyttar samkvämet på kvällen till vandrarhemmet Schwe-
den Activ (f.d skolan i Nornäs). Detta börjar kl 18.00.

På söndagen den 28:e finns det möjlighet att lyssna på en föreläsning av Ann 
Stead. Detta är en del av de bootcamp som rasklubben för alaskan malamute 
anordnar i samband med Björnrundan. Se särskild inbjudan till Boot Camp 
2014 på klubbens hemsida.

All  anmälan görs till Tobbe Tellström på torbjorn.tellstrom@zonline.se senast 
21 september. (Ange gärna i mailet vad du planerar köra och hur många hun-
dar. Eftersom det inte är en tävling så är det på inget sätt bindande utan bara 
för att vi ska få en ungefärlig överblick). 

Björnrundan 150 kr/pers betalas i på plats (200 kr utan föranmälan).

Föreläsningen 100 kr/pers betalas på plats (150 kr utan föranmälan).

För deltagare i Bootcampen ingår detta i deltagaravgiften.

Kontaktperson: Torbjörn ”Tobbe”  Tellström 070-632 03 91,

Så till er alla, gamla  som nya, varmt välkomna till Björnrundan i Nornäs 2104 
SPHK’s rasklub för alaskan malamute 

Förslag på övernattning:

Naturcampingen i Nornäs eller vandrarhemmet som bokas på 0251-60035.
Norrsjön i Sörsjön hos Anna och Daniel. 0280-53002.

OBS. ”Hundar får inte rastas eller tränas med hjälp av bil” enligt jordbruksver-
ket.

Ann Stead
Ann enjoys both sprint and middle distance racing. Along with husband Al, they 
developed Northome on Windhill Kennels which is the home of their racing Si-
berian Huskies. 

Ann’s accomplishments include several race wins in the 4 and 6 dog sprint pu-
rebred classes as well high placements in races open to all breeds including both 
limited sprint and middle distance events. In 2003 Ann and Al trained and Al 
raced a purebred Siberian Husky team in the Open North American Champion-
ships in Fairbanks, AK. This is the first time a team of all Siberian Huskies has 
raced that race for many years. Ann has always prided herself on trying to put 
a well trained team on the trail whether it is for a Sunday afternoon picnic or a 
race. 

Ann’s current dog interests, besides sled dogs, include Agility and Herding. With 
very little trialing, she and Mel, her Australian Shepherd, have over 22 titles in 
AKC, NADAC, ASCA and USDAA. 

In 1992, Ann supplied dogs and was a full time trainer for Walt Disney’s produc-
tion of Iron Will. 

Ann’s training philosophy can be summed up as follows: If you can’t have fun, 
STAY HOME! 

Jamie Nelson
Working with dogs through all racing styles; sprint, mid-distance, long distance 
sled dog racing, and ISDRA gold medals weight pull dogs. 

In 1984 the quest began to run the John Beargrease Sled Dog Marathon, 14 years 
later 4 wins, 3 seconds, and three best cared for team awards. 

Running the Iditarod has been the main focus for Jamie’s kennel she has raced 
and finished in 89’ as a rookie, trained and ran 600 miles of the Iditarod with a 
team of Malamutes, received the 1994 sportsmanship award, 2000 finished with 
all 16 dogs, and in 2006 with a happy healthy 12 dog team in under 11 days! 

The knowledge doesn’t stop at working with sled dogs, 23 years as a 4-H dog 
project volunteer leader, obedience CD, CDX, and UD titles, training hunting 
dogs in field trails, and now the summers consist of dog agility training and sho-
wing why not with a husky! 
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Lördag den 1 november 

 

Lördag kväll samlas vi för en gemensam middag till självkostnadspris. 
Mer information utkommer i PM. 
 

 
 

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till officiell 
utställning

Lördagen den 1 november 2014 (ca. 10:00)
Plats: Backamo lägerplats 
Domare: Karsten Grønås, Norge

Skriftlig anmälan sker på SKK’s anmälningsblankett (som kan nås via SPH’s &
SKK’s hemsida) och skickas per post eller mail till Jennie Kraft Hult, 
Lindgårdsvägen 24, 186 70 Brottby eller malamutespecialen@gmail.com Inom 
ett par dagar efter anmälningen mottagits utgår en bekräftelse via mail så glöm 
inte att ange mailadressen. Bekräftelsenummer i mailet anges vid betalningen.

Anmälningsavgift/klasser
Valpklass: 4-6 månader 150:-
Valpklass: 6-9 månader 150:-
Juniorklass: 9-18 månader 300:-
Unghundsklass: 15-24 månader 300:-
Bruksklass: 15 månader och äldre 300:-
Öppen klass: 15 månader och äldre 300:-
Championklass: 15 månader och äldre 300:-
Veteranklass: 8-10 år 150:-
Veteranklass: Över 10 år Gratis

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset med 
100:- per hund
– gäller dock inte valpar och veteraner.

Sistan anmälningsdag och betalningsdag är 5 oktober 2014 på PG konto: 69 
79 25-6.
Efteranmälan godtas fram till 10 oktober mot en kostnad av 50:-/anmäld hund.

Ej inbetalda innan 12 oktober får ej deltaga enligt SKK’s policy.
För svenska utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute 
inbjuder till rasspecialen 2014 

 

Fredag den 31 oktober  

 

Rasträff  

Tema: The historical Malamute 
Diskussion kring allergi, uppföljning av AMPN samt statistik för valpkullar 
och hälsoundersökningar. Deltagande är kostnadsfritt och klubben bjuder 
deltagarna på lättare lunch innan mötet. 

Anmälan görs senast den 26 oktober (malamutespecialen@gmail.com) 

Barmarksmästerskap (start ca. 09:00)
Klasser och Banlängder
• Cani-cross 5 km
• 1 Dog Bike 10 km
• 2 Dog Scooter/Roller 10 km
• 3-6 Dog Scooter/Roller 10 km
Det kommer också att anordnas motionsklass 5 km.
Vi kommer att köra med vikter 50 kg/hund och begränsa spannstorleken till max 
6 hundar.

Anmälningsavgift
Senior: 100: -
Ungdom & Junior 75: -
Motionsklass 50: -
Anmälan sker senast 26 oktober till Jennie Kraft Hult via mail:
malamutespecialen@gmail.com 
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift. Betalning sker på plats.
Det är IFSS’s tävlingsregler tillsammans med de svenska tilläggsreglerna som 
gäller.
Obs! Banlängden kan komma att justeras något dock ej längre än 10 km.
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Söndag den 2 november   
Medlemsmöte (start ca. 8:30) 
Rapporter från sektionerna, exteriördomarlista, malamuteveckan, klubbens 
framtid/utveckling (medlemmarna har ordet) m.m. 
 
Boende: Bokning sker direkt till Backamo lägerplats. 
Var ute i god tid! Husbil, husvagn och camping är också möjligt. 
E-mail: lagerplatsen@telia.com, tel: 0522-234 20 eller mobil 073-5441728. 
Expedtionen är öppen måndag-fredag kl. 8-16 

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt 
välkommen! 

Smått o gott från avelsrådet

Vi vill uppmana alla som har PN-testat sina hundar att skicka in resultaten till: http://
www.ampoly.info/

Det är för närvarande den enda databas som finns att samla resultat i. Vi vet fortfar-
ande inte om det blir någon central registrering hos SKK för vår del. Kennelklubbarna 
i Norge och Danmark har central registrering men då det är förenat med kostnad för 
djurägaren att få sina resultat inlagda så avstår många från det. Vi funderar som bäst 
på hur vi skall hantera hereditärt fria djur och i hur många generationer för valp-
förmedling. Ur den aspekten skulle det underlätta mycket om alla resultat fanns i en 
gemensam databas. 

Har ni inget att göra under varma lata sommardagar när hundarna ändå bara ligger i 
skuggan och flåsar, så titta gärna in på SKK’s hemsida!  Under fliken uppfödning/avel 
och uppfödning finns mycket bra att läsa för den avelsintresserade och för den som 
funderar på att ta en kull valpar.

Glöm inte att planera in rasspecialen med tillhörande rasträff (inbjudan finns på an-
nan plats). Har ni något ni gärna vill att vi från avelsrådet skall ta upp så är det bara 
att höra av sig.

Glöm inte heller att titta in på medlemsforumet som vi gärna vill skall vara ett levande 
forum med konstruktiva diskussioner, delade erfarenheter, tips och glada tillrop!

Anki Heinonen/avelsrådet

Ordförande
Anneli Jönsson, 073-083 22 16  

Poststugan 233, 221 09 Lund  
kennel@deejasome.se

Vice ordförande 
Camilla Nyström, 073-651 18 18 

Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta  
millan.nystrom@hotmail.com

Sekreterare
Sara Jonsson, 073- 054 75 01 

Bräckan Solbacka, 661 96 Långserud 
sarajonsson90@live.se

Kassör
Helen Werner, 070-412 06 83 

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

Ledamöter
Pernilla Wickström-Osietzki 

0418-753 65, 070-61 84 239
Ottarpsvägen 176, 261 92 Härslöv 

kennel@bivvilis.se

Helene Larsson, 070-377 44 56  
Rosenhill Viksund, 179 96 Svartsjö  

helene@plogens.se

Michael Berglöf, 070-727 37 71 
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd  

qola@msn.com

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

emma.mansson@gmail.com

Cecilia Gunnvall,  070-928 10 99 
Enskiftesvägen 26, 291 73 Önnestad  

cissy@swedsams.se

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

Sommar, Sommar, Sommar! 
Då var den här årstiden som vi polarhunds ägare 
inte är så förtjusta i, i alla fall inte jag och mina vita 
fyrbeningar. Men alla behöver vi lite vila så det är 
säker någon mening att sommaren finns! Hoppas 
att alla kan njuta av lite ledighet och lata dagar med 
nära & kära. För snart kommer den efterlängtade 
hösten, med lite svalare dagar, hög klar luft och fan-
tastiska färger i naturen. 

Lite kort om vad vi gjort i styrelsen så här långt på 
året. Vi har haft en arbetshelg där vi bland annat 
pratade om hur vi bäst skulle arbeta i styrelsen för 
att kunna göra mest nytta för vår underbara ras och 
för medlemmarna. Vi bildade fem st kommittéer 
där man jobbar med det som man tycker är roligast, 
intressantas och som man är mest kunnig på. Det 
blev följande kommittéer; avels-, drag-, monter- (till 
Stockholms hundmässa), ungdoms- & utställnings 
kommitté. 

Är det någon som känner att i den eller den 
kommitteen skulle jag vilja hjälpa till eller att man 
har något viktigt att bidra med hör av er till oss. Vi 
tar tacksamt emot hjälp, idéer och tips för att göra 
vår rasklubb bättre.

Till sist önskar jag er riktig skön sommar och ta väl 
hand er, era nära & kära inte minst dom som alltid 
finns där för er i ur & skur dessa våra underbara 
SAMOJEDER!

//Anneli

Snötrollens Eira kull, fröken grön som vet vad hon vill.
[Foto: Linda Almquist]
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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

Jenny Larsson med en av sina hundar (Vänervind Tanaga).
[Foto: Erik Hansson]

It takes a village to raise a child

”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn” är 
ett afrikanskt ordspråk. Det behövs en hel massa 
olika människor med olika kunskaper och förmå-
gor att bidra med för att barnet ska kunna växa 
upp. 

Det krävs också en hel massa människor för att 
driva en förening. Människor med olika kunskaper 
som de kan bidra med för att föreningen ska kunna 
fungera. Och alla insatser behövs och är viktiga.

Som ni kanske redan sett på hem sidan har rasklub-
ben fått en ny styrelsemedlem och tillika sekrete-
rare, Camilla Ekwall. Vi har också en ny webmas-
ter, Dalia Ramström. Välkomna Camilla och Dalia! 
För övrigt är vi samma styrelse som tidigare och jag 
tackar för förtroendet att sitta som ordförande yt-
terligare ett år.

Jag vill passa på att påminna om att betala tävlings-
licensen i god tid för nästa säsongs tävlingar! Det är 
ju även en försäkring som gäller om man råkar illa 
ut under träning!

Anita Mortensson, ordförande

Nu är nya säsongsboken för siberian husky klar!

Nu när sommaren är här, och i skrivande stund har jag 21grader i skuggan, så är det 
perfekt att beställa och nya säsongsboken. Ylwa Malmberg har åter en gång skapat 
denna fina bok som sammanställer året 2012-2013 för våra underbara hundar. Tack 
Ylwa!

För övrigt vill jag bara önska er alla en härlig sommar och beställ boken via mig på mail; 
jennylar1@hotmail.com eller ring mig 070-2056529. Man sätter in pengar på rasklub-
bens bankgiro, 751-6289, och jag skickar sedan boken direkt hem till önskad adress. 
Det är av mig man beställer från klubbshopen också på samma vis.

På bilden ser ni mig och Vänervind Tanaga när vi tar årets första dopp i sjön och 
simmar lite.

Ha de gott!!
//Jenny

Bilden säger en del om vad Atti 
tyckte om dagens blåsväder på 

Fulufjället.
[Foto: Susanne Enochsson]
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Rasspecialen siberian husky Idre 19-21/9 2014

SPHK’s Rasklubb för siberian husky bjuder in till årets Rasspecial med utställ-
ning och mycket mer. 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till en helg med vår ras!

OBS! Separat PM för medlemsmöte och anmälning till hundutställningen. Håll 
utkik på hemsidan där löpande nyheter läggs ut.

Helgens program

Fredag 19/9
Sekretariatet för utställningen har öppet kl. 19.30–21.30.
Följ skyltning (samma plats som tidigare år).
Obligatorisk vaccinationskoll på alla hundar som deltar i utställningen.
Hämtning av nummerlapp.

Försäljning av utställningskatalog och artiklar från vår klubb-shop.
Vi har även visningskläder från Ullmax på plats. Vet du vad du vill köpa i
underställ m.m. så passa på att beställa kläder via Jenny Larsson innan Idre så
levereras de till dig på Idre helgen.

Vägning och mätning av hundar vid sekretariatet hela helgen!
Vi ser gärna att alla hundar deltar, dock prioriterar vi hundar över 3 år.
Även hundar som deltagit tidigare år är välkomna igen.
Obs! Denna vägning och mätning är helt frivillig och ”anonym” (vi antecknar 
inte vilken hund som mäter och väger vad.) Kommer att användas som statistik 
i RAS och för framtiden!

Lördag 20/9
Sekretariatet öppnar kl. 7.30–9.00

Försäljning från klubb-shopen hela dagen, samt visningskläder från Ullmax att
prova.

Lotteriförsäljning med fina priser, dragning på banketten lördag kväll.

Utställningen öppnar kl. 9.00 med domare Robert Sellevik, Norge och Göran
Hallberger, Sverige. Se separat inbjudan!

Fika/grill (hamburgare, korv) försäljning från kl. 10.00.

’Barn med hund’ och Juniorhandling (Anm. i sek. 30 kr).

Vägning, mätning av hundar!
Obs! Denna vägning och mätning är helt frivillig och anonym, se ovan.

Efter utställningen

Gemensam barmarksträning uppför fjället, (med eller utan hund/hundar).
Plats: Uppför fjället vid Charlies restaurang.
Valfri stil: spring, gå, cykla, kickbike, tre- eller fyrhjuling.

Lördag Kväll

Bankett på Charlies Restaurang med grillbuffé kl 19.00, Viktigt boka senast 5/9.
Grillbuffé – anmälan till Idre Fjäll, se nedan, endast mat, dryck köpes på plats.
Vuxen: 175: -
Barn 6-12 år: 125: -
Barn 0-5 år: 100: -

Under kvällen b.la. Prisutdelning siberian husky-cupen, Vi uppmärksammar
”Årets siberian husky”, Lotteridragning och trevligt mingel m.m.

Söndag 8/9

Medlemsmöte mellan kl: 9.30-11.00. Se separat inbjudan.

Logi

Boende och bankett på Charlies, lördagkväll, som erbjuds på Idrefjälls
Anläggning. Specialpris för oss så uppge deltagande på Rasspecial för siberian
husky vid bokning.

• Stugor ca. 350-600 meter från centrumbyggnaden.
 40 kvm, 6 bäddar i 2 sovrum. Braskamin, toalett, dusch, torkskåp.
 230: -/natt
• Parhus lägenhet 350-600 meter från centrumbyggnaden.
 28 kvm, 2 bäddar i ett sovrum samt 1+2 bäddar i allrummet. Toalett,
 dusch, torkskåp.
 150: -/natt 

För att få dessa priser måste det bokas via Grupp & Konferensbokningen 0253-
412 00 måndag till fredag 8.30-16.30 senast 11 september 2013. I år är Idre 
Fjäll-anläggningen stängd så frukost går ej att köpa till samt ICA är stängt, vi får 
handla nere i Idre by.

Husdjurstillägg 300: -/stuga OM hunden ska vara inomhus.
Observera att varje hyrestagare plockar upp eventuellt hundbajs runt stugorna 
samt täpper till eventuellt grävda hål innan avresa.

Avresestäd 616 kr/stuga, 520 kr/lägenhet
Linne/handdukar 200 kr/pers

För ytterligare information se www.idrefjall.se



Tarzan 9mån är 
inte helt nöjd 

med att få vara 
släd-hund!! 

[Foto: 
Malin Sundin /

Ylajärvis]
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SH valpar väntas i juni. Ylajärvis BG 
Leonhard * SEUCh Sally
Mycket väldokumenterad och meriterad 
bakgrund. 
Malin Sundin. Ylajarvis.se
070-6398536

Siberian husky Valpar Till Salu
Kull 1
Födda 20140517
E: Nisstorpets X-Ray    S47433/2009
U: Fenrisulven Snotra    SE63289/2010
Kull 2
Födda 20140521
E:Nisstorpets X-Ray     S47433/2009
U.Fenrisulven Freja II    S56407/2009
Kennel Fenrisulven, Sälen
Lotta o Peter Antoniusson
070 6475949
www.fenrisulv.se, info@fenrisulv.se

Medlemsannonser

SIBERIAN HUSKY

ÖVRIGT
Säljes:
Släpvagn REKO 980 årsmod 2003. En-
dast en ägare.Släpet har tippfunktion.
Original totalvikt är 1300 kg men vi har 
registrerat ner släpet till 930 kg. Se-
naste godkända besiktning 31 jan 2013. 
Nästa besiktning senast 31 jan 2015. 
Mått: L 3330 mm x B 1610 mm. (lite 
bredare än transporten)
Hundtransporten som vi säljer är byggd 
för denna släpvagn.
Prisidé: 13000:-
Paketpris för båda eller bud.
Kennel Fenrisulven
0706220546, info@fenrisulv.se

Släde: Äldre OT med nya skidor Oinak-
ka QCR belag.
Släde: Äldre Polaris Röd.
Hundlåda 6:box: Smart, flex vägg, öpp-
ning bak, hjul.
Trehjuling: För > 4 hundar, broms alla 
hjul.
Allt i mycket gott skick. Mejla mig för 
bilder och priser.
mats.gelotte@gmail.com

Säljes
Hundtransport byggd i karosseriply-
wood utvändigt samt björkplywood 
invändigt.
14 boxar varav 5 st på varje sida nertill 
samt 4 st på hö sida upptill. På vä 
sida upptill finns ett stort och rymligt 
lastutrymme. (hela transportens längd). 
Luckor i metall – 4-kants rör. Varje 
lucka har en plexiskiva som du lätt tar 
bort för varma dagar. Transporten är 
även utrustad med ventiler för god ven-
tilation. På taket sitter en riktig väderbe-
ständig gummiduk. Tät men andas.
Mått: L 3330 mm x B 1530 mm x H 
1430 mm.
Prisidé: 8500:-
Maila så skickar vi bilder.
info@fenrisulv.se

Binakärra säljes
Obetydligt använd. Skivbromsar.
10 800 :-
Anna Andersson, 076-6880763

ÖVRIGT



 

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

De tre kompisarna Togo Tior och Volki  vid Vålådalen. [Foto: Petter Hillborg]

Alaskan malamute Järnviljan’s Gemini. [Foto: Jennie Kraft Hult]



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

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

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

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

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