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Premiär 23/8 för de sex unghundarna (8 mån.) Atle,Frej,Viking, Loke, Ronja och 
Birka. Svea och Lihtti i led.                                                     [Foto: Ulf Åkerman]

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,  Heden 1,   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
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UTGIVNINGSDAGAR 2014:

 Nummer 4:  Manusstopp 22 aug. Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 7 nov. Utkommer v. 51

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

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

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



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

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Alf Hallén alfhallen@telia.com
 Hundberget 264
 840 13 Torpshammar 070-216 75 88 
Sekreterare:  Andreas Knudsen sekreterare@sphk.se
 Snösundsvägen 7   070-840 59 95
 513466 Ingarö 
Vice ordförande Donald Eriksson info@auroraborealis.nu
 Aurora Borealis Adventures 0933-63055
 Ekorrsele 35 073-933 076
 922 91 Vindeln 
Ekonomiansvarig Helene Ouchterlony frankochhelene@telia.com
 Hanstaviksvägen 15  08-570 275 65
 134 61 Ingarö 070-334 65 39  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Camilla Eklund  073-040 27 18
Mälardalen: Britt Forsgren 08-550 930 43, 070-649 59 12
Södra:  David Erman 0709-37 15 91
Västra:  Rose-Marie Eklund 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson 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: Lennart Andersson 0171-579 69
 Paulus väg 4 073-050 45 49
 746 38 Bålsta 2luba@telia.com
Samojed: Jan-Olof Högström jo@framak.se
 Fridhemsgatan 27  060-156177 
 854 60 Sundsvall  070-561 47 83
Siberian Husky: Anita Mortensson mortenssonanita@hotmail.se

Tävlingsekr.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 013- 583 73
 585 99 Linköping 
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Nytt nummer, tyvärr väldigt lite mate-
rial!!

Jag hoppas att anledningen är att ALLA är ute 
och njuter av sina hundar och faktiskt inte har tid 
till att skriva eller skicka in bilder. Jag uppmanar 
Er i alla fall till att försöka ta er tiden till det för 
det blir en tunn tidning annars.

Jag har återigen hunnit med en flytt (den tredje 
på ett år) så nu är familjen riktigt less på det hela. 

Det är nu mycket som händer i draghundsvärlden 
så passa på att vara med på så många träfafr och 
sammankomster som ni kan och glöm då inte att 
skicka lite material till mig med :-)

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

Omslagsfoto: 
Snow Shadow’s White Fang ”Ice” i 

blickfånget..
[Foto: Josefine Andersson]

Höstträning av  Lapplands Drag 
siberians. 

[Foto: Monika  Karlsson lappland 
Dream kennel]
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LEDAR
      SKALLET
Efter en varm och skön sommar så har hösten försiktigt gjort sig påmind. Temperar-
turen ligger på en sån nivå att hundträningen har dragit igång på allvar. Vi har haft 
en arbetshelg i SPHK som gick av stapeln i Lenninge 4 km söder om Bollnäs Ett bra 
ställe som kan rekommenderas . Vi var en vältalig skara som deltog på mötet ,många 
diskussioner och därtill glada skratt. 

Vi pratade om SPHK’s organisation. Visste du att den organisation som vi har idag 
kräver 240 funktionärer eller en femtedel av klubbens medlemmar? En arbetsgrupp 
bestående av Ninni Hjortvall, Agneta Hörnlund och Jan-Olov Högström redogjorde 
för sitt arbete med  organisationsutredningen. Vi beslutade att det materialet ska läg-
gas ut på hemsidan och att distrikt och rasklubbar ska inkomma med sitt tyckande 
senast första veckan i November 2014. Detta ställer krav på att det hålls medlemsmö-
ten och att organisationsfrågan dikuteras innan dess.

Hemsidorna ska publiceras den 1/9 2014  alldeles oavsett om allt finns på ”rätt” 
ställe. Vi fick  en redovisning av David Erman och Robert Frick som har lagt ner 
mycket möda på de nya hemsidorna. 

Vi har ansökt om en exteriördomarkonferens 2017 hos SKK.  Den planeras vara på 
Ansia Resort i Lycksele. 

Eftersom det fortfarande är för få meriteringsdomare utbildade så kommer det att 
hållas en utbildning  nu i höst. Uppdraget  att anordna utbildningen fick tävlingsse-
kreteraren Carina Andreasen.

Tänk på att ni som ska till arbetshelgen och har förhinder måste skicka era rapporter 
om ni ska lämna en sådan.

Polarhundsmästerskapet går vecka 5 i Orsa på samma ställe som senast och det är 
Gävle Dala som arrangerar.

WSA-VM går av stapeln 19-22 februari 2015 i Seefeld Österrike. Där kommer SPHK 
att ha ca. 23 platser och styrelsen beslutade att de som är intresserade av att delta 
anmäler sitt intresse till mig som är kontaktperson. 

Tävlingslicensen: 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 fortfarande 150 kr men går bara lösa t.o.m. 31 dec 2014. Därefter blir 
det en ny licens som gäller 2015.

Alf Hallén

Sekreteraren har ordet!

Andreas Knudsen heter jag som är ny sekreterare i SPHK. Ni som studsar till över 
efternamnet och tror att det danskt har fel och kanske rätt. Blev det krångligt nu? Att 
stava efternamnet med D är ju typiskt danskt eller? Nåja, jag har säkert en droppe 
danskt blod i mig men är en tvättäkta norrman som blev tvångsförflyttad från Oslo 
till Stockholm som fjortonåring. Fyra år senare kunde jag ju bestämma själv och jag 
hängde aldrig på hemåt Norge när farsan jobbat färdigt. Idag är jag femtio, gift med 
Lena sen urminnes tider och har två vuxna söner. När vi bestämde oss för att skaffa 
hund fanns det bara en ras i våra huvuden. Farfar hade en, pappa hade en, och nu 
är det vår tur att njuta av livet med två underbara samojedtikar. Alltså, ni vet, oftast 
underbara… Ja, hur f-n kan någon välja att bli sekreterare i SPHK kanske ni und-
rar? Hm, jag måste tillstå att kärleken till min fru och barn är större än till SPHK, 
kärleken till Djurgården Fotboll likaså, men sen kanske, kanske SPHK kommer. Det 
är nämligen så att jag störtgillar polarhundar, jag menar alla fyra raserna. Under 
ett antal vinteräventyr och klövjeturer i Mälardalens regi har jag fått privilegiet att 
lära känna en massa goa människor och några av deras hundar. Ingen nämnd, ingen 
glömd. Har ni inte provat så häng med i vinter vet jag! Polarhundar har en enorm 
portion integritet vilket jag verkligen gillar. Vem vill ha en mesig hund? Förresten, om 
ni har tråkigt en äckligt varm sommardag så kan jag rekommendera att läsa gamla 
”polarhunden”. Nörd som jag är ibland har jag faktiskt lusläst alla inlagda ex tillbaks 
till 70-talet. Tack Mia och webbmastrar för ni orkat lägga in dem! Jag försöker att 
göra medvetna val i livet. Ett val är att inte vara ute på fejan. Där hittar ni mig inte 
och jag inte er. 
Vill ni kontakta mig i något ärende så skicka ett mail till sekreterare@sphk.se 

Ha de!
/ Andreas 



Nytt verksamhetsår, nya utmaningar och 
möjligheter

I skrivande stund kan vi se tillbaka på ett för klub-
ben framgångsrikt år. Ett år med många trevliga ar-
rangemang inom alla delar av klubbens olika inrikt-
ningar. Allt från av medlemmar arrangerade träffar 
till centralt drivna arrangemang som utställningen i 
Vaggeryd och vårt KM i Nybro.

Vi kan också genom att summera tävlingssäsongen 
2013-14 konstatera att klubbens tävlande står sig 
mycket väl i konkurrensen såväl nationellt och in-
ternationellt, både på barmark och snö. Stort grattis 
till er alla, ingen nämnd och ingen glömd.

När vi nu alla fått tid att för egen del summera året 
som gått så hoppas jag att ni alla känner att ni till-
sammans med era ”fyrbenta” nått era egna mål. Vi ser nu alla fram mot ett nytt 
framgångsrikt år för Södra. För er som inte var på plats vid vårt årsmöte i Nybro den 
12/4 vill jag bara lite kort skriva några rader  om detta. 

Jag börjar med att tacka avgående ordförande Torbjörn Antonsson och sekreterare 
David Erman för deras engagemang under året som gått. Samtidigt hälsar jag alla nya 
friska krafter välkomna in i Södras styrelse. 

SPHK’s nya hemsida har ”gått live” när ni läser detta och där hittar ni en ny färsk 
kontaktlista så att ni lätt kan nå oss. 

Vi välkomnar tips och feedback från er alla.
Robert Persson, ordförande i SPHK Södra

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

. [Foto: ]

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

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.

Använd REFLEX när ni tränar i höstmörkret, så syns ni bättre. Ha en fin höst !!!

önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Malin Andersson/Norrfjärden, Sofia Nilsson/Hortlax, Malin Stjerndahl/Arvidsjaur

Nedre Norra
Ann-Marie Norlén/Lillhärdal, Åsa Halvarsson/Östersund, Petter Eriksson Edéll/
Åmsele, Maria Berglund/Kramfors, Linni Lodestål/Vännäs, Per Holmström/Kåge, 
Claudia Persson-Linde/Undrom    

GävleDala
Victoria Gustafsson/Vikarbyn 

Mälardalen
Annette Mellberg/Ramnäs, Josefin Österholm/Skultuna, Helena Hasselquist/Örebro, 
Peter Larsson/Örebro, Malin Eriksson/Kungsör, Maria Lundell/Djurhamn, Mikael 
Bergman/Vittinge, Carina Bergman/Vittinge, Gunilla Gustavsson/Karlskoga 

Västra
Miralem Beharovic/Götene, Ingela Ekblom/Sunne, Jerry Carlsson/Åsarp, Håkan 
Svensson/Lidköping, Håkan Svensson/Lidköping, Birgitta Berg/Säve, Petra Borr/
Forshaga

Södra
Christian Malmsjö/Norrköping, Andreas Malmsjö/Norrköping, Denise Andersson/
Sölvesborg, Anna Nilsson/Malmö, Hampus Håkansson/Limhamn, Jasmine 
Lorentzen/Trensum, Greger Ingberg/Svängsta

Utland 
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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 

När ni läser detta så  håller vi på med förberedelse-
fasen av våran utställning i Tångahed och är avkla-
rade. Mer kommer i nästa nr.

När tempen stiger och vattnet i sjön blir över 19 g 
då tar simträning över från snö å barmark, men det 
är lite protester i början av träningen men när tem-
pen visade 32 g då hoppade dom i vattnet. Träning 
är 10-15 min utan Grim.  Honom får jag dra upp 
för han vill inte sluta att träna. 

När det gäller hundsockar så har jag funderat hur 
ska dom hålla eller vara kvar på tassen. Jag vet inte 
hur många olika hundsockar å varianter som skinn 
och olika tyger å gummi (mopedslang)  som vi har 
testat både köpta eller egna. Min vän Lenita har 
hjälp mej att sy och visat mej hur man gör egna, så 
jag inskaffade mej en symaskin. Så en dag kom jag 
på att testa tyg från airbag. Det är ett väldigt tunt 
tyg som inte åldras och tål väldigt mycket,  så det 
var bara sätta i gång att sy en socka sen ut å prova. 
Trolla blev föste att prova. Vi körde en sträcka på 
10 km grusväg och sockan var kvar och hel jag blev 
hel nöjd, Nu väntar vi på att temp sjunker så vi kan 
prov sockan på 30/40km-rundan.  

Vi hade glömt att tacka Dan Palmblad när han av 
gick som ordförande på års möte i april. Så jag tog 
med Dan ut på lunch är fick han en blomma och en 
GODIS påse för GODIS gillar han..

Ha det gött ordförande  Mats     

Dan Palmblad 
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Mats/Groll. [Foto: Lenita]



Inled tävlingssäsongen med 
MIDNATTSRACE!
I augusti provkörde jag och dragkommitén de 
tilltänkta banorna. Det är breda, fina, lätt kuperade 
spår med bra underlag. Det finns gott om plats 
för parkering med hundsläp. Tanken med att köra 
nattetid är att få ihop hyfsade distanser till vettiga 
temperaturer för oss med polarhundar. Idén med 
ett Midnattsrace har legat och grott länge, men 
det är inte lätt att hitta bra rundslingor med bra 
distanser, helst lite kuperade som vi får använda 
och är lämpade att köra nattetid. Det bästa av 
allt är att Mälardalen blir först med att arrangera 

barmarksmeritering för samojed! Vi hoppas självklart att många kommer att vilja 
delta på detta Premiärarrangemang i dubbel bemärkelse!

Som om detta inte vore nog vill jag också göra reklam för vår sök-och spårträff som 
kommer att äga rum i Karlskogas skogar. Det ger en bra variation i dragtäningen för 
både hund och ägare med lite nosarbete. 

På andra sidan årsskiftet kommer en Skatekurs att hållas. Ta tillfället i akt att bättra 
på skidtekniken för en blygsam penning! Ovärdeligt för dig som vill köra nordisk stil.

Som jag skrev i förra numret kommer också Fjällävetyret att återupptas vilket jag är 
jätteglad över.  

Mer information och datum för dessa aktiviteter finner du i respektive annons. 

Nu drar jag och mina hundar till fjällen för Mälardalens- och Nedre Norras 
klövjevandring!

På återseende // 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

Nighttrail Ayla och Tämjantorpets Nijak på väg över Ak-
kajaures tjocka istäcke. [Foto: Boel Malmström]

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 Lunndörrsfjällen, 
Jämtland, den 21–28 mars. Turen kommer att starta och avslutas i Vallbo, när-
mare bestämt Vallbo Fjällgård.

Vi samlas i Vallbo lördagen den 21 mars och avnjuter en gemensam middag 
18:00. Turen startar söndag morgon och kommer att genomföras enligt prin-
cipen ”vi åker åt det håll det blåser”. Fredag eftermiddag skall vi åter vara i 
Vallbo och avnjuta en god middag tillsammans, för att sedan vända hemåt lörda-
gen den 28 mars.

För utförligare information, se Mälardalsdistriktets hemsida, www.malardalen.
sphk.se, fr.o.m., eller kontakta Lennart Andersson via e-post, 2luba@telia.com, 
eller telefon 073 050 45 49.

Anmälan skall vara inne senast 2015-01-15 och vi har maximerat antalet spann 
till 6 (man kan dock vara flera personer på ett spann) Det betyder att principen 
”först till kvarn” kommer att gälla).

VÄLKOMNA!
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Kostnader (bokas och betalas separat av varje deltagare till Kilsbergen 
Konferens och Lodge, www.kilsbergen se.):
Dagskort konstsnöspåret: 70 kr/dag (obligatoriskt)

Stughyra: 4B-stuga, 800 kr /natt. 6B-stuga, 1350 kr /natt. 6B-stuga med bastu, 
1450 kr /natt
Gäst har själv med sänglinne och handduk och gör städning innan avresa. 
Hundar får vara i stugorna.

Hyra sänglinne: 150 kr /person för sänglinne
Stugstädning: 600 kr /stuga

Frukostbuffé: 85 kr/ person
Lunch, ”Dagens Kniv & Gaffel”: 99 kr varmrättsbuffé (kött och fisk).

Tag med:
•	 Lämpliga kläder att åka skidor i
•	 Skateskidor, stavar (för skateåkning) och skatepjäxor
•	 Dragutrustning till hunden om man vill prova med hund

Anmälan:
Anmälan (och frågor och råd ang. utrustning m.m.) senast 2014-12-15 till 
jo_anne_noren@hotmail.com /0706813391.

Vägbeskrivning och bokning av boende: Se www.kilsbergen.se  

VARMT VÄLKOMNA!

SPHK Mälardalen inbjuder till
Kurs i skateteknik

Datum: 9-11 januari 2015
Tid:  fre 9/1 kl. 19.00-21.00, Samling och teori 
         lör 10/1 kl. 9.00-16.00, Skidåkning/ teori
         sön 11/1  kl. 9.00-16.00, Skidåkning/ teori
Plats:  Ånnaboda, kanonsnöspåret

Lärare: Hans Pettersson, Karlskoga (har stor erfarenhet av att tävla i nordisk 
stil med B-hund (riesenschnauzer), är duktig skateskidåkare och duktig på att 
lära ut!)
Kostnad: 300 kr (betalas in på bg: 171-5788 senast 2014-12-15)

Innehåll:
Kursen riktar sig till alla, dvs nybörjare och även de som redan kan grunderna. 
Kursen kommer att anpassas mot respektive individ men övningarna körs 
gemensamt. Kursen kommer att varvas med korta teoripass såväl ute som 
inne men ha fokus på teknikpass ute. Kursen ska ge inspiration och kunskap 
till att köra hund i Nordisk stil, dvs skate. I kursen ingår att känna till och 
öva alla skateväxlarna. Alla deltagarna kommer att få information om hur 
fortsatt teknikträning skall gå till och hur man tränar vidare på egen hand. 
Max deltagarantal: 15 personer (skulle anmälningarna bli mycket fler kan fler 
deltagare tas in och extra lärare sättas in)

Utbildningen kommer att ske på kanonsnöspåret utan hund. Om 
kursdeltagarna vill prova sina nya kunskaper tillsammans med sin hund finns 
möjligheten på hundspåret (om det finns snö) som ligger 500 m bort (ta med 
bra pannlampa) eller på kanon-snöspåret på kvällstid.

Kursen innehåller teori om materialval, materialvård, vallning m.m. 
Information om speciell utrustning och teknik för Nordisk stil draghund 
kommer att ges.
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SPHK Mälardalen inbjuder till
SÖK- OCH SPÅRTRÄFF

Datum: 2014-11-01
Tid: 10.00 till ca 15.00

Plats: Holmsjön (mellan Karlskoga och Villingsberg)
Kostnad: Gratis!

Sök och spår är ett utmärkt sätt att aktivera sin hund på! Välkommen till vår 
träff för att prova på med din hund! Vi erbjuder introduktion i person- och 
vilt(blod)spår samt sök. Om du och din hund är mer erfarna kan vi ordna större 
utmaningar! Vi träffas och går igenom grunderna, utrustningen samt reglerna för 
tävling och så får ni själva ut i skogen och spåra och söka tillsammans med er 
hund. Vi kör ett pass på förmiddagen, äter lunch, umgås och snackar hund och 
avslutar med ytterligare ett pass på eftermiddagen. 

Tag med:
• ordentliga skor/ kängor/ stövlar
• kläder för att kunna vara ute i skogen
• kläder för väder
• mat att äta (grillningsmöjligheter kommer att finnas)
• något att sitta på
• vätska till dig själv och hunden
• hundgodis och/eller hundens favoritleksak
• myggmedel 

Utrustning så som spårselar, spårlinor, söktjänstetecken kommer att finnas att 
låna.

Anmälan senast 2014-08-04 till jo_anne_noren@hotmail.com. Ange om ni är 
nybörjare eller om ni har kommit lite längre i sök- och spårträningen.

Varmt Välkomna!

Mälardalen bjuder in till

MIDNATTSRACE
En barmarkstävling som går av stapeln 25/10-14 i skenet av

månens ljus. Inofficiell tävling för renrasiga Polarhundar.
MERITERINGSTILLFÄLLE för Samojed.

Sträckorna som erbjuds är 5km och 10km på belyst elljusspår. Racet äger rum 
på Rocklunda motionsspår i Västerås. Första start kommer att ske någon gång 
under sen lördagkväll, den exakta tidpunkten ges när vi vet mer om det blir en 
sval eller varm höst. Håll koll på hemsidan och Facebook för uppdaterad infor-
mation. Medlemsskap i SPHK krävs. Grönt kort och tävlingslicens krävs endast 
för meritering. Åldersgräns för att delta är 16 år, åldersgräns för meritering är 19 
år enligt SPHKs riktlinjer. Gällande meriteringsregler finner du på sphk.se

Sista anmälnings- och betaldag: 17/10-14
Anmälan görs till: evert@temla.com
Betalas till BG: 171-5788
Vid frågor kontakta Evert: 070-310 95 41

Tävlingsklasser 5km,
B+C:
Cykel 1 hund
Dogscooter 1 hund
Dogscooter 2 hundar

Tävlingsklasser 10 km,
B+C:
Cykel 1 hund
Dogscooter 1 hund
Dogscooter 2 hundar
Vagnsklass 3-4 hundar

Meritering 10km
(endast samojed):
Skrinda 1 hund
Dogscooter 1 hund
Dogscooter 2 hundar
Vagnsklass 3-4 hundar

Anmälningsavgift för
samtliga klasser: 200kr
Meritering: 250kr
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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

Hundspannstur på hjul med Iditarod veteranerna Mac, 
Kracker och Steer i led.  [Foto: Donald Eriksson]

Hej polarhundsvänner!

En hektisk sommar är till ända och hösten drar in 
med efterlängtade låga temperaturer och tränings-
uppstart. Missa inte att titta i kalendern och de ak-
tiviteter som GD erbjuder för våra gamla och nya 
medlemmar. Bland annat klövjetur, barnläger och 
så i november en ”Grönt Kort”-kurs i samarbete 
med Draghundcenter. ”Grönt kort” behövs för att 
få tävla i draghundsport.  I oktober anordnar vi 
även en officiell utställning på Lenninge Herrgård 
strax söder om Bollnäs. Domare är Anna Törnlöv. 
Observera att man inte får ha hund inomhus på 
herrgården. Självklart håller vi även rent och snyggt 
runt om bilarna och i området. 

Gävle Dala-distriktet har tradition av många akti-
viteter i vårt område. Några anordnade av oss och 
några av systerklubbar. Till vintern blir det flera 
snötävlingar så håll utkik i kalendern och förbe-
red redan nu för semesteransökan. GD kommer att 
anordna Polarhundsmästerskapen även 2015. Det 
blir helgen v5 på Orsa Grönklitt. Vi behöver såklart 
funktionärer som kan hjälpa till före och under täv-
lingen. All hjälp är uppskattad! Hjälp ”uppifrån” 
med tidig kyla och snö är högst önskvärt om någon 
har himmelska kontakter… 

GD kommer även att arrangera det traditionsbund-
na loppet, Fäboddraget igen efter ett par års uppe-

håll. Koppången helgen v 11 är preliminärt arbetsdatum. (Start på Rosentorpsvägen) 
Veckan innan släde SM i Norråker så för den som tänker sig resa norröver är Orsa 
ett trevligt stopp på vägen och en annorlunda tävlingsform.  Fäboddraget körs av 
tradition med masstart och 30 km körning. Först i mål vinner och alla kör i samma 
klass. Pulka och släde i varsin klass men ingen rasuppdelning. Alla som fullföljer 
får en Gustavspingla. Fäboddraget arrangerades första gången 1963 och hade under 
storhetsåren över 200 starter. 

Väl mött i spåret önskar Er ordförande Malin Sundin

Ospårad körning i utkanten av Sareks National-
park. [Foto: :  Matti Holmgren, Working Husky 
Kennel]
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CartLenno
for dog-teams from 4 up to 14

 full suspension
 integrated sled brake (digger brake)
 available with 70 kg or 90 kg
 lever brakes lockable

NEW
for maximal 

traction

LIBRE GmbH                                               

Am Fäßlesgrund 8                                       
D-78054 Villingen-Schwenningen

www.dyck-carts.com

Mobil  +49 (0) 15 75 - 5 31 25 42
Telefon +49 (0) 77 20 - 3 39 64                      

RaCex-Back
Fully padded

   material: polyester straps
   with effective padding for 
 long-term use
   water repellent
   reflecting
   for maximal traction



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

i vackra Bollnäs

Lenninge Herrgård. 
Söndagen den 19 oktober 2014       Domare: Anna Törnlöv

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!

Grönt kort
31 oktober – 2 november

Allhelgonahelgen
(datumet är ändrat p.g.a. krock med huskyspecialen)

Plats: Voxna kanot och camping
Pris: 800:- 

Utbildningsmaterial, frukost lördag och söndag samt lunch lördag ingår.

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

Fredag: 18.00 -
Vi samlas runt elden och grillar samt bekantar oss 
med varandra.

Lördag: 9.00 Start
Ca 19.00 Grillning

Söndag: 09.00 Frågor från gårdagen, 
11.00 Liten prova på tävling för praktiskt tillämp-
ning av kunskaperna. 

Boende på vandrarhem, hund får följa med på rummet, bokas separat.
Voxnabruks Kanot & Camping, 0271-411 50, 070-628 19 64, 
info@kanotcamping.se

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

 

Grönt kort är en kurs som ger nödvändiga kunskaper om draghund-sport för dig som vill tävla.
För att tävla i motions eller barnklass krävs inte grönt kort, men är naturligtvis bra att ha ändå.
Utbildningens målsättning är att ge deltagarna teoretiska kunskaper om att tävla med draghund, 
regler och bestämmelser, uppträdande på tävlingsplatsen, "sportmanship" samt nödvändig 
egenvård av hund.
Utbildningen omfattar dessutom massor av nyttiga tips även för den som vill motionera med 
hunden utan att tävla.

draghundsport.se

Arrangemanget 
är ett samar-

bete mellan SPHK 
GävleDala och 

Draghundcenter 
och är därför öppet 

för alla raser.
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Äntligen mot kyligare grader...
Som jag har längtat, njöt första veckan av värmen 
som kom hit till Norrbotten i början av juli, men 
sen när det aldrig ville ta slut blev det en lida. Det 
är konstigt hur det är för många ok att klaga på vin-
tern, snön och kylan, men om man klagar på vär-
men då slår folk bakut. Då blir man minsann pre-
dikat för, om att man ska passa på att njuta medan 
det vara, inte ska vi nu klaga och bla bla bla.... 

Nåja, den kom och försvann, förhoppningsvis går 
vi nu mot härliga friska höstdagar tillsammans med 
våra fyrbenta. Själv har jag haft träningspremiär 
för hundarna efter nästan tre månaders uppehåll, 
hundarna var laddade och jobbade på oväntat bra 
med det lilla de fått på sistone i motion. Hundarna 
mina får under sommaren precis som jag semester, 
vi badar, kopplar av, är på lösträning i skogen och 
myser för det mesta. 

Är av den tron att vi alla mår bra av säsongsvila, 
men glad att hundarna nu är laddade och det märks 
när kylan börjat komma att det blir oroligare i 
hundgårdarna när det inte får komma ut, mer nu 
än i sommar då de legat som döda sillar. Vi börjar 
på milen med vätskepaus efter behov och utökar 
km därefter. Hoppas att innan skidsäsongen/vintern 
fått till några X antal mil på deras ben. Jag själv 
som går här med en mage som växer får nog mer 
åka med i år än träna löpning/cykling med dem och 
hoppas att jag sen i vinter ändå kan ta mig runt på 
skidorna något mil i allafall.

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

Sover gott i trädet. [Foto: Linda Almquist]

Vill även flagga för det som händer i Övre Norra nu framöver. Vi har en dragträff 
i Blåsmark Piteå den 21 september. Där kommer det att finnas fina körvägar och 
trevligt folk, hoppas många kan komma. Sedan har vi även en dragkick off i Kalix 
(LomBen) den 25 oktober med övernattning, då vi har tänkt köra hund, prata hund, 
hjälpa och tipsa varandra. Alla är välkomna och vi hoppas att det är många som kan 
komma. Mer info finns på vår hemsida samt på Övre Norras facebooksida.

Goa hälsningar från 
Sofia Brännström Sekreterare Övre Norra

Volki tar en vilostund vid Sylstation, Jämt-
landsfjällen. [Foto: : Petter Hillborg]
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Äventyret på Kungsleden

[Klaus Stüben] Viken tur att vi inte vägde pulkorna förrän efter turens 
slut, annars hade jag förmodligen gett efter för de starka protesterna 
från Tokki, vår 4 år gamla alaskan malamute, och plockat bort en del av 
bagaget. Men vad skulle man lämna kvar i lägret? Tältet? 

Knappast, för man kan inte räkna med att 
hitta övernattningsstugor överallt. De ex-
tremt varma overallerna eller stövlarna? 
Det skulle inte heller fungera eftersom 
det kan vara mycket kallt och vi skulle 
förmodligen behöva dem. Då är det bara 
den 15 kilo tunga hundmaten kvar, men 
det är den minsta mängden hundarna 
skulle klara sig på då de gör sig av med 
mycket energi på den 300 km långa re-
san genom de svenska fjällen. Därför är 
Tokki tvungen att vänja sig vid sin pulka 
med 50 kilo bagage under denna tur på 
södra Kungsleden. 

Redan vid anblicken av den första upp-
försbacken på 400 m upp till fjället 
(1000 m höjd) blev det klart för mig att 
det var en alldeles speciell utmaning som 
väntade även mig – en rent fysisk utma-
ning. Det började med att jag ganska 
omgående axlade mina skidor efter bara 
några hundra meter och gick till fots 3 
km uppför backen. Detta verkade ha en 
positiv effekt på Tokkis motivation, ef-
tersom protesterna var tystare och pul-
kan kom uppför backen relativt snabbt. 
Soyala och våra två 16 månaders gamla 
hundar Akeela och Yoki klagade inte när 

de drog den andra pulkan med resten av 
bagaget, som med sina 75 kilo stod för 
merparten av vår utrustning. När vi änt-
ligen nådde toppen belönades vi med en 
fantastisk utsikt över ett vackert snötäckt 
landskap. Den klara kalla luften och 
tystnaden i fjällen förtrollade oss ome-
delbart. Alla ansträngningar, alla övervä-
ganden, planeringen och förberedelserna 
var glömda. Nu var vi ensamma, helt 
obundna och fria. Färden ner från top-
pen in i nästa dalgång kan bara beskrivas 
som en ren njutning. Här uppe på fjället 
är även snön nästintill perfekt.

Vår resa längs södra Kungsledens snö-
täcke följde en stabil, bärande väg som 
är preparerad av snöskotrar och marke-
rad med metallstolpar med röda kryss. 
Vid det här underbara vädret kan man se 
kryssen särskilt långt. Pulkan gled nästan 
av sig själv i nedförsbacken och hundarna 

kunde återhämta sig igen. Vi ville ju inte 
överbelasta valparna eller förstöra deras 
lust för löpning. Så vi gick i trav till nästa 
stopp som vi fick höra talas om av några 
skoteråkare som vi träffade på vägen till/
från deras fiskeställe och eftersom skogs-
växten tilltog igen när vi kom under 800 
meters höjd var de flesta stugorna all-
mänt skyddade av träd. Glädjen över den 
snabba (nedförs-)färden växte med varje 
meter och ju fortare det gick, desto mer 
fick jag bromsa hundspannet. Först när 
Tokki redan stod intill (nästan på) gril-
len där några skoteråkare grillade sina 
lunchkorvar blev jag medveten om att vi 
redan hade kommit fram till rastplatsen. 
På grund av den skarpa vänsterkurvan 
till grillplatsen slutade inbromsningen på 
den numera isiga pisten i en krashland-
ning som var klart sevärd. Nu var det 
dags för en paus och de obligatoriska 
snacksen till hundarna. För dessa pauser 

Slutstationen, ingången till Kungsleden. Flötningen i -12 grader.
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hade vi alltid 4 liter hett vatten i termos 
med oss. Vattnet kokade vi varje morgon 
och varje kväll på vårt spritkök – anting-
en genom att mödosamt tina upp snö el-
ler genom att ta vattnet från en sjö, när 
det var möjligt. Inte minst på grund av 
den tidsödande ansträngningen med att 
tina upp snön i 2-3 timmar och få vattnet 
att koka föredrog vi övernattning i stu-
gor före camping i tält eller vindskydd. I 
vår första fjällstuga, Rogenstugan, blev vi 
glada över bastun efter dagens ansträng-
ningar. Vi blev överraskade av att det till 
och med var tillåtet att ta hundar med in 
i stugan. Det berättade vi aldrig för vår 
tik Soyala, men på något sätt måste hon 
ändå ha fått veta att denna möjlighet i 
princip fanns. De första två nätterna bad 
hon oss med eftertryck via olika läten om 
att ge henne tillstånd att komma in, ända 
tills bruset av den tilltagande vinden 
överröstade hennes protester. Jag hade 
gärna önskat mig en sådan uthållighet 
vid släddragandet.

Denna del av vår Kungsledentur förde oss 
genom Rogens Nationalpark. Sommar-
tid följer leden åsen och är välbeskriven, 
men vintertid går den till stor del över de 
snö- och istäckta sjöarna. Å ena sidan är 
detta enklare, då det inte alltid går upp- 
och nedför bergen, å andra sidan krävde 
färden över sjön att isen var tillräckligt 
tjock och att den var täckt av ett fast snö-
täcke. Med 50 centimeters tjocklek var 
isen under våra skidor tillräckligt stark 
och vi hade inga problem med smältvatt-
net som samlas mellan snötäcket och isen 
när det blir för varmt. Därför startade vi 
tidigt på morgonen dag 2 och var redan 
vid lunchtid framme vid stugan där stug-
värden välkomnade oss i glad förväntan 
eftersom informationen om vår ankomst 
redan hade nått honom. Framförallt 
Tokki kunde inte vänta med att hälsa på 
stugvärden och drog pulkan ända fram 

till stugans ingång – till stugvärdens stora 
förtjusning. Eftersom vi var bara de an-
dra gästerna denna säsong som hade bör-
jat två veckor tidigare, var stugvärdens 
glädje över vår ankomst i denna ensam-
het fullt förståelig och uppenbarligen inte 
mindre vänlig och ärlig.

Riktigt ensamt och vilt blev det i den 
södra delen av Kungsleden mellan Grö-
velsjön och Sälen, då det knappt fanns 
några officiella övernattningsstugor i 
denna del och Kungsleden inte är särskilt 
väl markerad här. Eftersom vår hand-
bok beskrev leden som den sträcker sig 
sommartid åkte vi uppenbarligen delvis 
denna sommarled. Det medförde en del 
äventyrliga situationer och gjorde turen 
till en expedition. Ibland fann vi oss i 
snåret mellan fallna träd letandes efter 
nästa röda vägmärke. De uppskrämda 
tjädrarna vittnade om hur otillgänglig, 
ensam och avlägsen denna vägsträcka 
var. Just vid sådana ställen beundrade jag 
hundarnas hjältemod att dra pulkan över 
alla tänkbara hinder. Deras förtroende 
att följa oss och dra oss vart vi än ville 
gav ärligt talat även mig tillförlit att vi 
åkte åt rätt håll. I alla fall inbillar jag mig 
att ha sett denna tillförlit i deras ögon. 
Eller så tänkte de kanske bara att deras 
musher än en gång betedde sig korkat. 
Länge sökte vi denna dag efter en plats 
på en halvö vid Flötningen som bara kan 
nås vintertid och som skulle bli vårt hem 
för en natt. Trötta som vi var satte vi upp 
våra tält och kunde äntligen testa våra 
supersovsäckar. Med vindstilla under 
klar himmel blev det kallare och kallare 
och hade vi inte haft termometern som 
kontroll hade jag aldrig gissat att det blev 
nästan 15 minusgrader kallt. I sovsäcken 
var det dock riktigt mysigt.

Under den fortsatta turen söderut finns 
det inga fler övernattningsmöjligheter 

förrän på Fulufjället. Det finns förvissa 
några raststugor och vindskydd men 
dessa är inte lämpliga för övernattning 
förutom enbart i nödfall, men ett nöd-
fall kan inträffa snabbare än jag trodde. 
Blöta fötter! I vår planering och våra 
förberedelser hade vi inte tänkt på möj-
ligheten att pjäxtillverkaren ens kunde 
komma på tanken att  tillverka  pjäxor 
som inte är vattentäta. Tyvärr var det 
just sådana sprillans nya pjäxor som vi 
hade och därför fick vi ofta tillbringa 
tid med att torka strumpor och skor. På 
grund av (eller kanske tack vare?) detta 
nödfall fick vi uppleva en underbar natt i 
en fjällstuga där vi fick torka våra pjäxor 
och vårt tält. Precis som vid vilken an-
nan expedition som helst fanns det trots 
all planering och alla förberedelser en 
hel del oförutsedda händelser. Den som 
räknar med att en 10 mm glasfiberstav 
som är till för att leda pulkan inte kan gå 
sönder ...den har fel. Efter bara 4 km av 
vår tur hade vi redan lyckats dela denna 
okrossbara stav i två delar, vilket starkt 
begränsade pulkans köregenskaper. Vi 
fick även reparera en defekt skida. Allt 
detta oförutsedda var förvisso irriterande 
men var inte avgörande för helhetsupp-
levelsen. Tvärtom, ganska snart blev tu-
rens motto: ”Ett äventyr om dagen gör 
en tur till en expedition!” Varje dag blev 
vi konfronterade med något oförutsett – 
antingen hade ett räd ramlat omkull och 
förhindrade passagen på den smala leden 
och tvingade oss att vända på minimal 
yta (3 meter) i djup snö, eller så blev vi 
positivt överraskade av att hitta en vär-
mande eld och grillkorvar i en raststuga. 
Elden hade värmt upp stugan till mysiga 
2 plusgrader, vilket vi blev glada över 
medan hundarnas fulla uppmärksam-
het gällde korvarna (som uppenbarligen 
var kvarglömda av några skoterförare). 
Vi fick intrycket av att korvgrillning i 
naturen är ett uttryck av svenskarnas 

Ovan: Mysig stuga, 2 grader varmt.

Nedan:  Frukost vid stugan.

Paus vid den norra porten till  Rogen National-
park.
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nationella frihetskänsla eftersom om det 
var något som skoterförarna frågade oss 
efter, så var det vägen till närmaste grill-
plats.

Vi fick lämna stugan som vi hade blivit 
så förtjusta i för att ge oss iväg på vår 
sista eller näst-sista etapp vid strålande 
solsken men iskalla vindar och 12 mi-
nusgrader. Med vinden i ryggen och i lä 
av den allt tätare skogen blev det snabbt 
varmare. När en skylt informerade oss 
om att det var 10 km kvar till nästa möj-
liga punkt att lämna leden och eventuellt 
avsluta vår tur såg det ut att bara vara 
en timme med en lätt åktur kvar innan 
vi antingen skulle fortsätta ytterligare 30 
km längs dalen fram till Sälen eller av-
sluta turen i dalen. Tyvärr visade sig detta 
vara bara en idé som inte hade något med 
verkligheten att göra. Istället blev den sis-
ta sträckan snarare till tortyr – i alla fall 
fick vår tur på de sista 10 km (för vilka 
vi behövde mer än 4 timmar) en utpräg-

lad expeditionskaraktär. Där snöskoter-
leden normalt korsar små bäckar över 
ett snötäckt vadställe eller över en liten 
bro hade snön töat bort och frilagt öppna 
partier som vi behövde ta oss över un-
der delvis stora ansträngningar. Under de 
sista 2 km var förhållandet mellan snö-
täcke och öppen yta ungefär 1:1. Det var 
också under dessa sista kilometrar som vi 
beslutade oss för att avbryta turen efter 
denna sista vägsträcka med ytterligare en 
natt i ett öppet vindskydd istället för att 
utsätta oss och hundarna för ytterligare 
en ansträngande 5 kilometers uppförs-
backe. Jag är fortfarande full av beund-
ran för hundarna som lyckades frigöra 
denna extrakraft som behövdes för att 
dra oss över ljungmarken. Tänk er själv 
att köra en skottkärra med sand 300 km 
uppför och nedför genom de svenska fjäl-
len. Åtminstone jag skulle mer än bara 
protestera.

Klaus Stüben, Tyskland
www.kimbears.de

Ovan: Bro över Fulan.

Nedan:  Packar båda pulkorna.
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Funktionär på Polardistans 2015?
Visst låter det roligt och spännande att vara med på en långdistanstävling för 
polarhundar? Har du möjlighet att vara med? Då lovar vi dig att det kommer 
att bli en intensiv och intressant vecka med lite sömn men med många skratt. 
Du kommer också att få många nya upplevelser och stor gemenskap. Ju fler 
vi blir desto lättare blir arbetsbördan! Vi behöver DIG som kan tänka dig att 
jobba hårt under en vecka mot mat och husrum.

Vi behöver funktionärer som bland annat kan hjälpa oss med att:
• arbeta med sponsorer, media och marknadsföring
• märka banan innan starten och plocka ner igen efter avslutad tävling
• arbeta ute på checkpoint med att bygga upp och plocka undan samt ta emot 

och hjälpa de tävlande tillrätta
• arbeta med att serva funktionärer och tävlande med mat under veckan
• arbeta med att förbereda och genomföra banketten med prisutdelningen
• arbeta i sekretariatet med webb, tidsrapportering m.m.
• assistera domare och veterinärer
• agera fotograf

För mer information om de olika arbetsområdena gå in på www.polardistans.
com under ”Vill du bli funktionär” och läs mer. 

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till tävlingsledaren på 
e-post funktionar@polardistans.com  eller per telefon till Karina Andreasen på 
+46 (0)730-638099.

Anmäla dig som funktionär gör du enklast via webben. 

Hoppas att vi ses!
Karina Andreasen

Tävlingsledare Polardistans 2015

.
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Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling, dels för att den 
enbart är för renrasiga polarhundar, dels för att de tävlande från start har med sig all utrustning 
inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas emot under tävlingen och det finns 
inga depåer.  
 
Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i området runt 
Särna och Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är fredagen den 6 mars 
kl. 12.00.  
 
Distans 160 km   

 
Distans 300 km   

  Klasser/Startavgift: 
 

  Klasser/Startavgift: 

Betalning senast: 
Pulka 1-4 hundar, 
Släde B, 6-8 hundar 
Släde C, 6-8 hundar  Betalning senast: 

Pulka 1-4 hundar, 
Släde B, 8-spann* 
Släde B, 12-spann* 
Släde C, 8-spann* 
Släde C, 12-spann* 

2014-11-30 2500 
 

2014-11-30 3500 
2014-12-31 3000 

 
2014-12-31 4000 

2015-02-23 4000 
 

2015-02-23 5000 
*  Vid för få startande i respektive klass kan klasserna inom samma grupp komma att slås ihop.  
 
Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch och 
bankett fredagen 6/3 för föraren.  Övriga kan köpa till måltider och inträde till banketten i sekretariatet 
i samband med registreringen.   
 
OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt ovan 
för att din anmälan ska registreras! 
 
Startavgift sätts in på: BG 5574-8404, SPHK Västra, IBAN NO: SE5880000836839843366932. Ange 
namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen.  Anmälningsblankett finns på hemsidan. 
OBS! Har du problem med anmälan skicka ett mejl till: 2luba@telia.com. 
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.  
 
Det går även bra att kontakta tävlingsledaren på e-post: race@polardistans.com eller per telefon till 
Karina Andreasen +46 (0)730-638099. 
 

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS 
Den naturliga utmaningen 

 

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar. Det är en unik tävling, 
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med sig all utrustning inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen hjälp får tas 
emot under tävlingen och det finns inga depåer. 

Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och storslagen skogsmark i om-
rådet runt Särna och Lillhärdal. Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång 
är fredagen den 6 mars kl. 12.00. 

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, 
lunch och bankett fredagen 6/3 för föraren.  Övriga kan köpa till måltider och inträde till 
banketten i sekretariatet i samband med registreringen.  

OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enligt 
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Startavgift sätts in på: BG 5574-8404, SPHK Västra, IBAN NO: 
SE5880000836839843366932. Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betal-
ningen.  Anmälningsblankett finns på hemsidan.

OBS! Har du problem med anmälan skicka ett mejl till: 2luba@telia.com.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com. 

Det går även bra att kontakta tävlingsledaren på e-post: race@polardistans.com eller per 
telefon till Karina Andreasen +46 (0)730-638099.

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS
Den naturliga utmaningen
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Sunby’s uttalelse “Mange i NSHK ville ikke tillate løpskjøring med AH”. Dette er helt 
feil. Det var Norges Hundkjørerforbund som ikke ville tillate løpskjøring med ureg-
isterte hunder. Jeg var selv leder for Teknisk Komité Nome (nå sledehund) i Norges 
Hundekjørerforbund på den tiden. Jeg så at nomekjørerene ikke hadde muligheter 
til å utvikle Nomesporten slik nomekjørerene ønsket dersom sporten var fortsatt 
undelagt Hundekjøreforbundet. Vi ønsket å utvikle sporten vår i tråd med de in-
ternasjonale normene for sporten, nemlig slik sporten var drevet i Nord Amerika. 
Derfor kalte jeg jeg sammen hele komiteen samt noen betydningsfulle nomekjørere, 
inklusive Karsten Grønås, til møte hjemme hos meg. Selv hadde jeg på det tidspunktet 
25 Siberian Huskies. Møtets konklusjon var at jeg skulle ta hele komiteen ut av Hun-
dekjørerforbundet. Den påfølgende vinter arrangerte folk i nome miljøet mange bra 
løp utenfor Hundekjøererforbundets regi. Etterhver MÅTTE Hundekjørerforbundet 
endre seg total.

Mvh. Christen Rose-Anderssen
Finnemarka kennel, Andviken Gård, Føllinge, Jaemtland

Siberian Huskys bjørnetjeneste – En total vrangforestilling

Jeg må få besvare Johanne Sundby’s innlegg om avl i siste nummer av Polarhunden. 
Jeg finner teksten full av uriktigheter samt at jeg er helt uenig med Johanne Sundby 
angående hennes forslag til å åpne registeret til Siberian Husky. Jeg synes dertil at 
teksten inneholder tydelige motsetninger som jeg vil imøtegå.

La det være sagt at jeg er tilhenger av stort mangfold i sledehundbestanden. Det betyr 
også at jeg er svært begeistret for alle ulike varianter av hundetypen Alaskan Husky. 
Der strekker spekteret seg fra de mer polare eller typisk Alaskan village dogs til de 
mer ekstremt «houndy» varianter. Folk kan derved finne typer som passer for langdis-
tanse, mellomdistanse, åpen klasse sprint eller begrenset klasse sprint løp respektive.
Jeg hadde selv et godt Alaska spann av village dog typen i slutten av 80 årene inntil 
jeg måtte slutte pga øket fokus på jobb. Village dog typen representer de hunder 
som opprinnelig ble kalt Alaskans. De hadde litt polart preg. De uten polart preg er 
hounds. Det finnes mange flotte Alaskans av den mer polare typen som lett kunne 
forveksles med Siberians. Disse typer Alaskans bør passe for dem som ikke er villige 
til å «styres» av de begrensninger en må rette seg etter ved rase hund avl. Har man 
tatt disse valg så vet man imidlertid at det ikke lenger er noen unskyldning for å kjøre 
dårlig.

Johanne Sundby hevder at noen av oss liker å bevare typen selv om den for lengst er 
forbikjørt av mer moderne trekkhunder. Slik jeg leser Johanne Sundby’s tekst så er 
det den polare Alaskan typen sledehund hun vil ha personlig. I tillegg ønsker hun å 
ha Siberian Husky registreringspapirer på dem. Det er Johanne Sundby som blir for-
bikjørt. Det er ikke alle gitt å være dyktig med dyr. Først bør man starte med å være 
litt ydmyk; ikke overvurdere seg selv, men ha respekt for hundekjørings sporten og 

det arbeid som må nedlegges med hundene for å kunne hevde seg i sporet. Kanskje 
bør man også være litt praktisk.

Å operere med rasebegrepet innen en art mener jeg er foreldet og diskriminerende. 
Ingen hunde typer er renere (og dermed bedre) enn andre. Dette er helt misforstått. 
Man har opprinnelig valgt å utvikle raser gjennom sterk innavl og linje avl på be-
stemte egenskaper for å oppnå større forutsigbarhet hos avkommet. Man er ikke ute 
etter «renhet» for renhetens skyld.

Dette gjelder generelt i all husdyr avl. Et eksempel fra heste verden kan være rele-
vant å nevne da det går på en sammensatt egenskap det å kunne løpe fort og lenge. 
Araberne var fram i frå hesteoppdrettere. Araberhesten er gjernnom århundre bitt 
perfeksjonert med hensyn på å «foredle» en ridehest som kombinerte hurtighet og 
utholdenhet. På verdensbasis kan kun hester som er registrert i godkjendte stambøker 
kalles fullblods arabere. Den engelske fullblodshesten er fremkommet som et resultat 
av en kombinasjon av ulike orientalske hester (araber, berber, akalteke osv) og lokale 
britiske gallopphester. Hestene ble etterhvert ekstremt gjennomavlet (Thoroughbred) 
med hensyn på gallopp egenskaper og de ble tidlig registrert i en stambok. Dette er 
verdens raskeste heste rase og har dessuten vært mye brukt til å oppgradere andre 
sportshest raser. Med Engelsk Fullblodshest er rasebegrepet absolutt ikke foreldet.

Mange av de ‘rasene’ som som nå er registert i kennelklubbene stammer fra ulike 
funksjonelle hundetyper som egnet seg til forskjellige bruksformål. Setterene er gode 
fuglehunnder, …. De ulike setter rasene ble befestet i egenskaper og registrert da 
rasetypen ble mer homogen. Edward Laverack foretok tett innavl på de beste av sine 
Engelsk Settere i mange generasjoner gjennom beinhard seleksjon basert på jakthund 
egenskaper for å befeste disse egenskaper. Det vil si at Laverack intervenerte sterk i 
avlen av sine hunder. Purcel Llewellin fortsatte Laveracks arbeidet. Disse herrers se-
riøse arbeidet er basis for de beste Engelsk Setter på prøver og praktisk jakt i verden 
i dag. Darwin (1859, The Origin of Species) kaller denne manipulationen av avl for 
«variation under domestication». Formålet er å få raskere avlsframgang ved mani-
pulering av ulike varianter enn den seleksjon naturen klarer. Engelsk Setter rasen er 
såledees en «meget» renraset hund. Den kunne holdes ren fordi selekjonen var meget 
streng. Med Engelsk Setter er rasebegrepet absolutt ikke foreldet. Likevel finnes det 
variasjon innen for den kjempestore bestanden av jakt Engelsk Settere. Muligheten er 
derfor inne til å manipulerer og korrigere avlen innenfor bestanden av Engelsk Set-
tere. Basisen for setter rasene er ulike spaniels som ble brakt inn fra det Europeiske 
kontinent. For meg er da Engelsk Setter en sterkt gjennomavlet bastard der formålet 
har vært å øke forutsigbarhet i avkommet. Genetisk vil den imidlertid vise slektskap 
til en del andre Europeiske raser. Man kunne la den forbli ren fordi både den men-
neske influerte og naturens seleksjon hadde vært ekstrent streng.

Denne hundetypen utviklet det man kan kalle funsksjonell anatomi gjennom darwi-
nistisk seleksjon. Hundene til chuchiene var resultat av en kombinasjon av Darwins 
(1859) «variation under domestication» og «variation under nature». Det vil si at 
chuchiene intervenerte i avlen ved standig å selektere hunder i avlen basert på kjør-



Polarhunden 4/2014   3332   Polarhunden 4/2014

barhet. Naturen økonomiserte ved å selekterte de varianter som hadde overlevelses 
evne i det polare miljø – «variation under nature». Siberian Husky er en natur rase og 
er så renraset som noen hunderase kan bli. 
I sin artikkel Genetic Structure of the Purebred Domestic Dog (Vol. 304, Science) har 
Heidi G. Parker og kolleganene hennes basert på Mitochondria DNA analysert slekt-
skaps forhold mellom 85 raser. På samme vis som Darwin (1859) forklarer naturlig 
seleksjon og evolusjon ved hjelp av et ”livstre” har Parker og kollegaene presentert 
slektskaper i diagrammet under (et cladogram). 9 av de 85 rasene de undersøkte er 
distinkte entiteter.

I cladogramet er ulven «ut-gruppen» som de andre rasene blir sammenlignet med 
basert på genetisk slektkap. Ulven har de primitive genetiske karakterer som er basis 
for de senere utviklede karakterer som de 85 hunderasene i den studerte gruppen har. 
De spesielle 9 rasene har altså ingen spor av noen av de 76 rasene i sitt genmateriale. 
De tilhører eldre og mer primitive varianter innen hundefamilien. Derfor er Siberian 
Husky spesiel rent genetisk.

Chuckines hunder, som dannet grunnlaget for Siberian Husky, ble benyttet som trans-
port middel over lange distanser og trekkende moderat last. «I en konkurranse mel-
lom Baramigin og Anatorsky på Nedre Kolyma tilbakela Baramigans hunder distan-
sen mellom markedsplassen i Anui og Nishne-Kolyms (240 km) på femten timer« 
Borgoras, 1904, The Chukchee). Med andre ord hadde spannet en gjennomsnits has-
tighet på 16 km/time.

I All Alaskan Sweepstakes med hensyn på Siberians var det egentlig ikke snakk om 
gullgravere, men om menn som hadde ekonomiske resurser. William Goosak, en rus-
sisk pelshandler fra Nordøstre Sibir hadde med et 10 spann Siberian Huskies i det an-
dre All Alaskan Sweepstakes. Kjøreren het Thusrup og han kjørte spannet inn på en 
tredje plass i 1902. Denne uventede plassering med disse små og raske «sibirske rot-
tene» tente interessen for dem. I 1909 importerte Charles Fox Maule Ramsey (sønn 
av den skotske Jarlen av Dalhouise) i to omganger fra 37 til 60 hunder fra Nord Østre 
Sibir. I 1910 hadde han med 3 spann i Sweepstaken. Ramseys spann tok første, andre 
og fjerde plass. I 1913 vant legenden Leonhard Seppala sitt første løp, the Moose 

Burden Handicap, med Jafet Lindbergs Siberian Huskies. I 1914 ble Seppala nummer 
2 og i 1915, 1916 og 1917 vant han All Alaskan Sweepstakes.

Det er riktig at Linnes arbeid har hatt stor betydning for klassifisering innen biologi-
en, men også i relasjon til Darwins lære har den hatt betydning innen samfunnsviten-
skap (Rose-Anderssen et al, 2012, Cladistic Classification of Ancient Manufacturing 
Forms and Technologies). Apartheid og Holocaust skyldees ikke vitenskapelig klas-
sifisering av mennesker. Disse forferdelige hendelser kunne skje på grunn av ignorante 
og selviske menneskers intoleranse til de grupper av mennesker som var annerledes 
enn dem selv. 

Johanne Sundbys forståelse av rase standarden for Siberian Husky er helt feil. Som 
alle som er seriøst opptatt av avl av Siberian Husky vet så ble Siberian Husky aner-
kjendt som rase i the American Kennel Club i 1930. Rasestandaren ble publisert I 
American Kennel Club Gasette i 1932. Den ble senere revidert i 1938, 1941, 1962 og 
1971. Flere detaljer ble trukket inn i teksten for hver revidering. Standarden beskriver 
fremdeles en «stayer» type hund. Den beskriver en hund som skal kunne trekke mo-
derat last, relativt hurtig, over lengre distanser. I tillegg er der gitt rase karakteristikk 
og det er nødvendig. Det dommer, utstiller og oppdretter skal se etter er en typisk 
polarhund, middels av størrelse (innenfor standardens mål/vekt ramme) og bygget for 
relativt stor hastighet over lange distanser. Det er nemlig dette som karakeriserte de 
første importene fra Sibir til Alaska. Et enkelt resume: Standarden beskriver en vel 
vinklet front. Hunden skal være litt lengre enn den er høy, hvilket beskriver så langt 
en stayer. Mere spesifkt så skal overlinjen være horisonal. Lenden skal være stram, og 
hunden skal ha litt «tuck-up» (dette kjennetegner en løper) i lende området. Bakpar-
ten skal være velvinklet. For stayeren Siberian Husky skal krysset ha en vinkling på 
tilnærmet 30 grader til horisontal planet. Potene skal være ovale og av middels stør-
relse. Slike poter har også alltid vært generelt foretrukket av hundekjørere i Alaska. 
De hevdet at de var ute etter «a harefoot and not a short and broad catfoot». Potene 
skal være faste. 

Sundbys i sin store forenkling for å gjøre seg interssant blander sammen en Nord 
Amerikansk virkelighet med en norsk virkelighet. I Nord Amerika ble det ganske 
tidlig type konflikt mellom det som etter hvert ble typiske showhunder og det som 
forble løpshunder. Lenge kunne begge typer forstås under den gjeldene rase standard. 
I dag har mange show Siberians utviklet seg dit hen at dersom man tyder standarden 
strengt så tilfredstiller ikke show huskies standarden.  «Racing» Siberians, dersom de 
er renraset uten innblanding av hounds gjør det. Sundby setter tingene på hodet fordi 
hun ikke har tilegnet seg lett tilgjengelig kunnskap.

Fra de første Siberians ble imporert av Ingstads i 1958 og mange år fremover hadde vi 
ingen show Siberians i Norge. I Sverige og Finland hadde man imidlertid show Sibe-
rians. Fra staren av NSHK i 1972 var vi nøye med å forklare disse forskjeller overfor 
medlemmene. Jeg skrev blant annet  et bok kapitel og mange artikler om Siberian 
Husky eksteriør og forklarte hvorfor. Jeg presiserte de viktige funksjonelle egenskaper 
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med  og nedprioriterte de kosmetiske. NSHK sendte meg land og strand rundt for å 
holde foredrag om Siberian Husky.

For den perioden av Siberian Husky avl i Norge som jeg har best kjennskap, nemlig 
mellom 1958 og 1991 til ble det importert hunder fra følgende racing kenneler:

1 hund fra Bowlake Kennels ved Earl Snodie og Leonhard Seppala, USA
3 hunder fra Bryar’s Kennels / Norvik Kennels ved Keith og Jean Bryar, USA
12 hunder fra Anadyr Kennels ved Earl og Natalie Norris, USA
4 hunder fra Kolyma Kennels ved Lau og Els van Leeuven, Holland
4 hunder fra Natomah Kennels ved Art og Judy Allen, USA
3 hunder fra Arctic Trail Kennels ved Lloyd og Winnie Slocum, USA
1 hund fra Markovo Kennels den gang ved Stuckey, USA
1 hund fra Tofy’s Kennels (husker ikke oppdretter), USA
1 hund fra Uelens Kennels ved Bruce Morrow, USA
1 hund fra Chatanga’s Kennel ved Ernst Schmid, USA
9 hunder fra Zero Kennels ved Harris Dunlap, USA
1 hund fra Igloo Pac Kennels ved Doc Lombard, USA

Bortsett fra Tofty og Chatanga var alle kjente løps kenneler på den tiden. Kolyma 
kennels var aktive i Europa med hele Siberian spann. De øvrige 8 kenneler baserte 
sin avl av Siberians på prestasjoner i åpen klasse sprint og mellom distanse løp i USA 
(inkludert Alaska) og Canada. Kjørerene fra disse kennelene var vinnere og de avlet 
ikke på hunder som ikke bidro i spannet om de var Siberians eller Alaskans. Hundene 
var suverene løpere og de passet rasens standard. Om vi som importerte Siberians 
dengang hadde noen slag guruer så var det disse proffe kjørerene. Man må ikke blande 
sammen Siberian Husky materialet som kom til Norge i den nevnte tidsperiode med avl av 
«Show» Siberians i USA i samme periode. Show Siberians ble ikke tatt inn til Norge. 
Og det skal Ørjestad og Sundby være glade for. De er kommet til dekket bord. De 
som importerte «racing» hundene var alle aktive kjørere i Norge. De var idealister 
som nedla store resurser i rasen fordi de hadde tro på fremtiden for rasen gjennom 
et kollektivt sammarbeid om bevaring gjennom forbedring. Fordi disse kjørerene var 
ivrige etter å bidra med å forbedre hundematerielet så var de også villige til å ta risi-
koen ved en import. Man valgte å stole på oppdretteen. Det kunne imidlertid hende 
at importen ikke svarte helt til forventningene.
I 90 årene ble det importert ytligere hunder fra racing kennels i Nord America. De 
siste årene er det igjen blitt importert racing Siberians fra Nord Amerika av norske 
hundekjørere.

Hva med import av hunder fra Sibir i vår tid? I 1934 inndelte Sovjet staten sine 
nordiske hunder i fire hovedtyper. Chucki hundene ble ekskludert fordi de var for 
små til å tilfredstille kravene til trekkegenskaper for den fremtidige Sovjet arktiske 
økonomien. Innen 1967 hadde alle naturlig utviklede sledehunder blitt erstattet med 
den nye store Nordøst Sibirske trekkhund (Demidoff og Jennings, 1978). Dessuten er 

Siberian Husky i praksis en Amerikansk rase. Det vil si alle registrete Siberians skal 
være basert på de hunder som opprinnelig ble tatt inn i AKC registeret. Med andre 
ord kan man ikke ta innhunder fra Sibir å få dem registrert som som Siberian Husky. 

For meg er det altfor lettvindt å skylde på hundematerialet når vi vet at de fleste som 
velger Siberian Husky langt fra nedlegger det arbeidet som skal til for å plassere seg 
som Ørjestad i siste nummer av Huskbladet kaller den øvre fjerdedel av resultatlisten 
(i åpne løp). I utgangspuntet så velger folk SH av rent romantiske grunner. Likevel 
tror jeg SH har mer løpspotensiale enn det Ørjestad og Sundby hevder. Andre Na-
deau ble nummer to i Yukon Quest med et rent Siberian spann i 1998. Hundene var 
Kodiak hunder. Det vil si de var basert på de hunder Debbie Fogarty avlet. Nadeau 
kjørte ikke fort, men kjørte jamt, tok korte pauser og kjørte lengre strekninger av 
gangen enn de andre kjørene. Han var en mellom distanse kjører fra Quebec. Doc 
Lombard var like dyktig som hoved konkurenten sin George Attla. Han hadde til det 
siste noen Siberians på spannet. Delta en Siberian tispe var en av lederhundene. Og 
Lombard kjørte mye raskere enn det Ørjestad og Sundby kan forestille seg.

Da avl på trekkhunder som ikke var kennel klubb registert kom for fullt på sytti- 
og åttitallet også i Norge, hadde den sibirske huskyen for lengst møtt sin skjebne. 
Forfenglige mennesker hadde tatt over avlen, og tvunget denne hundetypen inn i 
utstillingsringen,…..  Dette stemmer over hodet ikke. Hvilke var disse forfengelige 
menneskene som hadde overtatt Siberian Husky avlen i Norge? Var de hele gjengen 
av medlemmer i NSHK? Var det Roger Leegaard som kjørte Siberians til mitten av 70 
tallet? Var det Karsten Grønås som har stilt ut og kjørt Siberians inntil forrige ses-
song? Er han en mer useriøs kjører og oppdretter enn Sundby og Ørjestad? Styrer han 
avlen med show Siberians?

Noen forsøkte å skaffe nytt blod av typen Siberian Husky fra utlandet, for å få til-
bake de gode trekkegenskapene som dels var avlet vekk. Andre beskylde disse for å 
blande inn «ureint blod» og ville ikke anerkjenne at avkom av disse importhundene 
er «ekte» sibirske huskyer, selv om de ser akkurat likedan ut som de individene de har 
selv. Trekkegenskapene var ikke dels avlet vekk. Jeg var den som importerte de før-
ste Zero-hunder til Skandinavia. Jeg hadde den gang vært i god kontakt med Harris 
Dunlap i noen år angående trening og ernæring/metabolisme hos slede hunder benyt-
tet i åpen klasse sprint spann. Da jeg pluselig trengte et par nye hunder så kontaktet 
jeg Harris igjen. Jeg var altså ute etter to Siberians. Og det tilbød han meg med lange 
forklaring angående hundene som lå bak. Hunder som jeg ikke hadde noen aning om 
selv om jeg hadde god kjennskap til alle de kjendte Siberians i Nord Amerika som 
gikk på proffe Alaskan spann. Ole Bjørkheim hev seg med og fikk kjøpt en fin «Sibe-
rian». Hundene fra Dunlap ble ikke tatt inn til Norge for å få mer rå hunder, men de 
ble tatt inn fordi jeg ønsket å bidra i å øke det genetiske mangfold av racing Siberians.
Litt senere kjøpte jeg nok en «Siberian», Zero’s Rue-Hoe. Rue hadde for få Sibe-
rian eksteriør karakteristikker. Hanhunden jeg kjøpte av ham første gangen, Zero’s 
Sparkey hadde et par «houndy» eksteriør elementer. Zero’s Bumper til Ole kunne gi 
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Jag skriver idag den 17:e augusti och av väderprog-
noserna kan man se att sommaren så sakta börjar 
klinga ut. En sommar som började kylslaget, men 
som under juli och andra halvan av augusti har va-
rit mycket varm. Med sjukande temperatur vaknar 
åter tankarna på den kommande vintern och jag går 
otåligt och väntar på att temperaturen, åtminstone 
någon dag, skall bli tillräckligt låg för att kunna 
börja köra hundarna igen. Av hundarnas beteende 
att döma verkar de också längta efter att få på sig 
selen och börja arbeta igen.

Om två veckor har vi haft vårt upptaktsmöte och 
jag hoppas innerligt att vi då har fått träffa några 
nya rasklubbsmedlemmar och deras hundar. Det 
behöver inte vara nya i bemärkelsen att de just 
har skaffat sig en grönlandshund, utan lika gärna 
”gamla” medlemmar som sällan eller aldrig kom-
mer till våra träffar. Även om det är trevligt att 
träffa nya människor så är det ur rasklubbens syn-
vinkel ännu viktigare att få se hundar som sällan 
eller aldrig syns på SPHK’s arrangemang och detta 
för att uppfödare skall få ännu några hundar att ha 
med i sina tankar inför framtida parningar. Rasen 
är som bekant mycket liten i Sverige och vi måste 
använda så många hundar som möjligt i aveln för 
att hålla inavelsgraden nere och därför är alla ny-
tillskott mycket välkomna. De hundar som syns på 
våra träffar är ofta de samma och dem känner upp-

Koppången 17-18/1 2014. [Foto: Björn Andersson]
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utypiske avkom, men han så selv ut som en helt strøken Siberian. Da jeg linjeavlet 
på Zero’s Rue-Hoe fikk jeg blant annet Finnemarka’s Guy, Finnemarka’s Molly og 
Finnemarka’s Swift. De var de beste i kullet, så de beholdt jeg. De tre hadde ikke mye Si-
berian over seg. Molly og Guy var eksepsjonelt gode slede hunder. I samme perioden 
besøkte jeg Dunlap en sommer og oppdaget at han hadde ingen Siberians bortset fra 
Rory. Professor David Kronfeldt (samarbeidspartner av Dunlap), ernærings eksper-
ten, som også ble en god venn av meg, bekreftet da han var i Norge at Alskans fra 
Zero kennel ble forsynt med AKC papirer og sent til Europa. Det var et stort marked 
for disse hundene i Europa på den tiden. De var gode hunder for Alaskan avlen, men 
trist for Siberian avlen. Heldigvis for Siberian avlen gikk de fleste av Zero-hundene 
ikke inn i Siberian avlen, men i Alaskan avlen. Der var de et bra bidrag til den gen-
poolen.

For å bringe inn litt personlig, så tok jeg konsekvensen av den feilen som var gjort i 
USA  ved at jeg lot Guy og Molly  inngå i min Alaskan avl. Alle disse Zero  importene 
var ikke Siberians med litt Alaskan blod, men rene «village dogs» etter hunder fra de 
beste familedynastiene av hundekjørere i Alaska. Dunlap var nemlig dyktig til å skaf-
fe seg Alaskans fra de beste kenneler i Alaska. Mange av de registrerte Zero-hundene 
var kun i slekt på papiret. Det som ble feil ved å registere valper etter disse hundene 
var at fremtidige kjøpere av avkom etter disse importene fikk en Alaskan når de var 
ute etter polarhunden Siberian Husky. 12 spannet Alaskans jeg solgte i 1991 var mitt 
beste spann til dato. Fordi de var Alaskans? Nei, fordi jeg hadde selektert mye hardere 
enn noen ganger tidligere. Jeg skulle ha kun et 12 spann. Jeg beholdt hvert år hele 
valpe kull og selekterte fra disse. Kom det opp en valp som viste seg bedre enn en av 
hundene i spannet så ble den spann hunden solgt. Og valpen gikk inn spannet. Jeg 
solgte gode hunder som manglet kun litt for å være topp. Og dette var nødvendig for 
å komme videre i forsøket på å forbedre spannet.

De fleste Siberian kjørere er for dårlig til å selektere. De kjøper en tilfeldig valp her og 
en tilfeldig valp der og håper de skal få et super spann. De greier ikke å se bevegelse 
hos hund, og de nedlegger altfor lite arbeid med hundene både kvantitesmessig og 
ikke mints kvalitets messig. Da har man ikke gitt hundene sjansen til å vise seg for 
dermed kunne foreta en bedre seleksjon av fremtidige avlshunder. Mitt råd til Siberian 
kjørere som ønsker fremgang med spannet sitt er  møysommelig å avle, selektere og 
avle. For å kunne forstå avl så må man selv ha erfart disse møysommelige prossesene.

Christen Rose-Anderssen



födarna till, men det finns säkert guldkorn ”ute i skogarna” som skulle kunna vara 
viktiga tillskott i aveln av våra grönlandshundar. 

Förutom de meriteringstillfällen som ligger i samband med vårt årsmöte i Hamra 
v3/2015  och Polardistans 2015, har vi ännu inte beslutat om vilka övriga meri-
teringstillfällen som skall finnas under den kommande säsongen. Så snart ett mer 
komplett program finns för hela SPHK kommer vi att ta beslut i frågan och dessa 
kompletterande meriteringstillfällen kommer att redovisas på vår hemsida. Dp10-
prov kommer det förmodligen att finnas på flera ställen. För Dp60 har vi dock en 
betydligt mer restriktiv hållning och detta eftersom vi vill hålla uppe konkurrensen. 
En provmerit som en hund har erövrat utan konkurrens är inte värd mycket, speciellt 
som gränserna för godkänd merit enligt min uppfattning är generösa. 

Lennart Andersson
Ordf.

PS. Det blev en första liten träningsrunda idag  DS.

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
 vinterträff i Hamra vecka 3/2015

PROGRAM

Hamra är en högt belägen by som ligger längs väg 310 mellan Västbacka och 
Los, norr om Orsa Finnmark. Här finns milsvida skogar och bra hundkörarter-
räng. Årets träff börjar torsdagen den 15/1 och avslutas söndagen den 18/1. Den 
som vill komma tidigare för att få köra mera hund har möjlighet till det. Här 
finns både kortare och längre spår. 

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

GEMENSAM MIDDAG: Den gemensamma middagen kommer att beställas från 
Hamra Konferens & Vildmarkscenter. Mer information om detta kommer i Po-
larhunden 5/2014 och på vår hemsida.

TORSDAG 15/1: Sekretariatet i bystugan öppnar kl. 17:00. Registrering och ef-
teranmälan. Förarmöte för GRÖNLANDSHUNDSMERITEN, DP 60, kl. 21:00. 

FREDAG 16/1 : GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – DP 60 (2x30 km), heat 1. 
Se separat annons.Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren. 

ÅRSMÖTE för rasklubben för grönlandshund kl. 18:00.

LÖRDAG 17/1: GRÖNLANDSHUNDSMERITEN – DP 60 (2 x 30 km), heat 2.
Efter tävling är det fritt fram för egen träning i spåren. 
GEMENSAM MIDDAG kl. 19:30. 

SÖNDAG 18/1: GRÖNLANDSLÖPET 10 km. Se separat annons.

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

OBS!  Även övriga raser hälsas välkomna. Respektive rasklubb beslutar dock 
om tävlingarna är meriterande eller ej (se resp. rasklubbs hemsida och 
godkända meriteringar). 

VÄLKOMNA TILL HAMRA – VILDMARK I NORRA DALARNA! 
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Samojedhane. Pga ändrade familje-
förhållanden och allergi sökes nytt hem 
till en samojedhane på 3 år. Han har 
gått en dressyrkurs i allmänlydnad och 
fått godkänt. Han är en mycket snäll, 
social och barnkär hund som trivs att 
vara i familjen. Väldokumenterad bak-
grund. Höftledsröntgad u.a. och för 
övrigt frisk.
För mer information ring Leif och In-
geborg Jonsson, mobil: 070-517 39 21, 
073-670 73 96

Siberian husky valpar väntas i slutet av 
september (v40)
med mycket bra stamm efter:
YAKOOT  Of Seppalta  SE 52438/2011  
och Lappland Dream Quinta SE 
61598/2011.

och Deer Creek`sBoo SE 54693/2011 
och Deer Creek`s Maxie Se  
54692/2011. 
 
Föräldrarna är importerade från USA 
och har en mycket stor andel seppala 
avkommor bakom sig. 
Kombinationen med dessa hundar hop-
pas vi kommer att bli fina valpar med 
bra temperament 
och exteriör, då föräldrarna är fina har-
moniska och sociala individer - 
mycket rastypiska och duktiga draghun-
dar. 
Vi säljer endast någon valp ur varje kull.
Säljer endast i livslånga hem med fri-
luftsintresse eller dragintresse.
Mer info kommer på Lappland Dream 
Kennel hemsida och facebook.
www.lapplandsdrag.com  
Moni 076-8480366 
info@lapplandsdrag.com

Medlemsannonser

SAMOJED

SIBERIAN HUSKY



Rasklubben för grönlandshund inbjuder till 
Grönlandshundmeriten och Grönlandslöpet

i Hamra 16-19 januari 2015

GRÖNLANDSHUNDSMERITEN  -  DP 60 (2 x 30 km)

Heat 1: fredag 16/1. Första start kl 10:00.
Heat 2: lördag 17/1. Första start kl 10:00.
Förarmöte hålls i bystugan torsdagen den 15/1 kl 21:00. 

KLASSER
Pulkastil: 1-4 spann. 
Slädhundstil: 1-6 hundar.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.

ANMÄLAN OCH PRIS: Anmälan görs till Lennart Andersson, e-post: 2luba@
telia.com, tel: 0171-579 69. På anmälan skall 1/ namn, 2/ e-postadress, 3/ körstil, 
4/ ras och 5/ om det gäller meritering anges.
Pris: 500 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 
ska anges på betalningen. Sista anmälnings- och inbetalningsdag: fredag 27 de-
cember 2014. Efteranmälan möjlig fram t o m söndag 11/1. Avgift efteranmälan: 
+100 kr (totalt 600 kr).

GRÖNLANDSLÖPET – DP 10 (10 km)

SÖNDAG 18/1. Grönlandslöpet har en lång tradition och är en opretentiös upp-
startstävling för säsongen. Numera är Grönlandslöpet även ett meriteringstill-
fälle, Dp10 med 1-spann.

KLASSER:
Pulkastil: 1-4 spann
Slädhundstil: valfritt antal hundar. OBS! Vid meritering 1-spann.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.

ANMÄLAN OCH PRIS: Anmälan görs till Lennart Andersson, e-post: 2luba@
telia.com, tel: 0171-579 69. På anmälan skall 1/ namn, 2/ e-postadress, 3/ körstil, 
4/ ras och 5/ om det gäller meritering anges. Anmälan kan även ske på plats. 
Pris: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 
ska anges på betalningen. Avgiften kan även betalas på plats.

Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens meriteringsansva-
rige: Harriet Svensson, tel: 0670-31115,  E-mail: harriet_83@hotmail.com

OBS!  Även övriga raser hälsas välkomna. Respektive rasklubb beslutar dock 
om tävlingarna är meriterande eller ej (se resp. rasklubbs hemsida och 
godkända meriteringar).

www.malamuteklubben.se
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Hej malamutevänner
 
Sommaren lider mot sitt slut och jag tror att många 
polarhundsvänner (och polarhundar), drar en suck 
av lättnad. Värmen har tidvis varit svår i alla delar 
av vårt avlånga land, träning och aktiviteter med 
våra hundar inskränkte sig mest till det basala.
 
Nu anar vi en ny årstid med lägre temperaturer, 
mindre intensivt solsken. Träning av hundarna har 
tagit fart, vilket också visar sig i bildvisningen på 
facebooks alla forum. Planerna för höstträning och 
deltagande på olika aktiviteter planeras. 

Rasklubben arrangerar skilda aktiviter som med-
lemmarna kan se fram emot. Först ut är den Boot-
camp i slutet av september, där vi använder oss av 
två erfarna mushers från USA, Ann Stead och Jamie 
Nelson. Jag ser också fram emot det föredrag som 
dessa två mushers skall hålla på söndag, dagen efter 
Björnrundan. Jamie Nelson som har stor erfarenhet 
av långdistans och alaskan malamutes skall bl.a. 
berätta om sitt Iditarod försök med malamuter -94. 

Björnrundan som går sista helgen i september har 
blivit något av en tradition för många. De 30 km 
körs i den takt som passar, och det finns många 
möjligheter till raster och social samvaro. Omgiv-
ningarna i Nornäs är fina och körvägarna trevliga.

Mackinaw, mars 2013. [Foto: Louis Liljedahl]
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I oktober har vi Malamutespecialen, denna gång i Backamo (Ljungkile). Programmet 
är som vanligt späckat med KM barmark (10 km) på fredag förmiddag, rasträffen på 
eftermiddagen med tema malamutens historia, och en del som avelsrådet planerar för. 
På lördagen är det utställning med den erfarne Karsten Grönås som domare (se se-
parat presentation), och på kvällen är det gemensam middag. På söndag fm är det 
rasklubbens medlemsmöte, då vi bl.a. kommer att diskutera förändringar i merite-
ringsreglerna.

Således en helg med mycket aktiviteter, trevlig samvaro runt hundarna och intres-
santa diskussioner. Väl värt ett besök i Backamo, och glöm inte att beställa rum i tid!
Senare i vinter har vi Snöträffen (i Sörsjön) och den fantastiska Malamuteveckan i 
början av februari, denna gång är det beläget till Grövelsjön, med fin fjällnatur utan-
för trappen. Planera in denna begivenhet!
 
Alla dessa samlingar och aktiviteter kan ni läsa mer om på rasklubbens nya hem-
sida. Där finns också den informativa och överskådliga kalendern, som är gemensam 
för hela SPHK, där finns således hela utbudet av samlingar, tävlingar, utställningar 
och möten inom hela SPHK.
 
Första helgen i augusti hade SPHK’s styrelse, samt behöriga förtroendevalda, arbets-
helg i Bollnäs. Jag antar att någon form av redogörelse för de viktigaste punkterna 
presenteras i Polarhunden. Det som jag vill lyfta upp är två saker - dels ett arbete 
på en omorganisation av SPHK dels redogörelserna från Polarhundsmästerskapen 
och Polardistans. Gemensam nämnare för dessa är svårigheterna att få tillräckligt 
med folk till SPHK’s många styrelser och funktionärer till arrangemangen. Samma 
sak upplever vi som rasklubb, d.v.s. vi har svårt att få folk till styrelse och övriga 
funktioner, samt vi har svårt att hitta folk som är beredda att hjälpa till med våra 
arrangemang. Detta innebär en tung belastning på styrelsen, där folk förutom styrel-
searbetet, både skall planera och genomföra alla aktiviteter. Detta är inte hållbart i 
längden! Det kan inte vara meningen att de som sitter i styrelsen skall göra allt arbete 
- det kommer att resultera i att folk hoppar av sina uppdrag (eller icke förnyar dem), 
bara för att hinna med att själv delta med sina hundar på olika evenemang. Det var 
faktiskt därför vi började med hund - om fler är beredda att göra något fördelar vi 
arbetet i klubben bättre! 

Uppmaningen till alla (gamla som nya) är således att hjälpa till, var beredd att ställa 
upp som funktionär på tävlingar och arrangemang, eller var beredd att ta en period 
som förtroendevald. Ni kan alltid kontakta någon i styrelsen eller valberedningen!
Förhoppningsvis syns vi på något av våra arrangemang under hösten, annars finns det 
all möjligheter att ställa frågor, ta upp något till diskussion på hemsidans forum eller 
klubbens Fb-sida. Det går också bra att skicka ett mail eller meddelande till någon i 
styrelsen om ni tycker eller undrar över något.    
 

Happy Malamuting    
Christer Afséer, Ordf.

Takk for innbydelse til å dømme på deres 
rasspecial og som jeg ser fram til. Alaskan 
Malamute er en imponerende rase. Jeg har 
selv hatt Siberian Husky i snart 50 år hvo-
rav de første 6 ? 7 år var lange fjellturer min 
store interesse, senere ble det lagt mer vekt 
på konkurranser. Jeg er autorisert FCI utstil-
lingsdommer for de 4 polarhundrasene si-
den 1994 og utdannet meg til dette vesentlig 
for å ta vare på den funktionelle rastypiske 
draghund i ringen. Også gjennom mange år 
i draghundmiljøet har jeg blitt godt kjent 
med de fire polarhundrasene og er fullt klar 
over de vesentlige forskjellene mellom Si-
berian Husky og Alaskan Malamute. Ved 
bedømmelse av AM legger jeg vekt på rase-
typisk utseende, sterkt bygde med gode pro-

portioner, gode rørelser og ikke for store eller for små eller for lette hunder. 
Jeg har dømt AM på en del utstillinger i Norge, Sverige og senest på Nederlandsk 
Malamute Specialen i 2013. Sist dømte utstilling var Siberian Huskies på Crufts i år. 
Jeg kjørte min første draghundstävling i 1971 (i nordisk stil). Senest var jeg med 
på Polardistans i 2012 (1. pl) og Amundsen Race i 2013 (12e pl. totalt og beste 
SH spann).

Med vennlig hilsen Karsten Grønås   http://www.vargevass.com
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Här kommer lite från arbetet med att se över dem gällande merite-
ringsregerna.

Det har varit väldigt lite input från er medlemmar under året, vi ha fått in några en-
staka synpunkter ändå är detta en punkt som berör många samt engagerar flertalet. 
Här nedan hittar ni tre stycken förslag, ej på något sätt klara.
Utan tanken är att delge nått så att det skapas diskussion samt kanske kan komma 
lite mer input från er medlemmar. 
På Specialen i år i november i kommer det på medlemsmötet vara en punkt kring 
detta så tag möjligheten att kom med dina tankar och idéer kring detta. 

Förslag 1 
Ta bort min 3 fullföljande spann på alla dragprov 
Dp10 
Lämnas oförändrat.
DP 60
i stort sätt oförändrade förutom vid mindre än 3spann som fullföljer, sätta en min tid 
för 1:a och 2:a pris. basera min tiden på historik snitt för 1:a och 2:a pris.
DP100
skärpa till DP100 alltså ändra grundtid +50% till Grund tid +20-25% då denna är 
idag väldigt svårt att missa ett första pris. 
i första hand klass sammanslagningar alltså GRL samt AM , sedan stil sammanslag-
ning , och sist min tid.

Förslag 2
Bakgrund att göra det enklare än dagens system, så man vet i förväg vad som förvän-
tas och det är oberoende av vilka som ställer upp och kör sina hundar. 
Dp10 1:a pris minimum 10/km tim
2:a pris minimum 8/km tim 
Dp60 1:a pris minimum 10/km tim
2:a pris minimum 8/km tim 
Dp100+ 1:a pris minimum 10/km tim
2:a pris genomfört på arrangör max tid 

Förslag 3  
1. Föreslår att dragprov skall bli mer tillgängligt över hela landet. Således bör man 
kunna göra provet på vilken brukshundskklubb som helst.
2. Föreslår att man skall kunna ta dragprov även utom tävlan. Tiden för 2x3 mil 
kan man sätta till 5 timmar. Då kan provtagningen ske under stressfria former för 
dem som önskar det. Tror mången hund skulle välkomna att slippa bli påmanad hela 
tiden.
3. Föreslår att tiden vid 10 km-prov blir 1,5 timmar. Av samma andledning som ovan. 
4. Skippa reglen att minst tre spann skall gå i mål för att ens prov skall bli godkänt.

Information från avelsrådet

DNA-testet för AMP (polyneuropati hos alaskan malamute) har nu varit i bruk så 
länge att det börjar finnas så kallade hereditärt fria individer. Det vill säga individer 
som har föräldrar som är fritestade/homozygot normala för AMP. Två fria föräldrar 
kan inte ge något annat än fri avkomma, en sådan avkomma betraktas då som here-
ditärt = ärftligt fri utan att själv vara testad.

Frågan om i hur många generationer man kan godkänna hereditärt fria djur är om-
diskuterad och varierar mycket mellan länder och kennelklubbar. NKK t.ex. godkän-
ner 4 generationer, från och med 5:e generationen måste ny provtagning ske. Förut-
sättningen är att de resultat som ligger till grund finns registrerade i databasen. SKK 
har ingen begränsning i antal generationer men anger följande på hemsidan:
”Observera att ingen hund kan frias hereditärt av SKK om inte de friande DNA-
testresultaten i hundens härstamning finns registrerade av SKK. SKK utfärdar aldrig 
intyg gällande hereditärt friade hundar då det kan vara svårt att garantera riktighe-
ten, särskilt i de fall då de DNA-testade djuren finns långt bak i härstamningen. Det 
är därför upp till varje enskild uppfödare att bedöma vilken tilltro man har till ett 
hereditärt friande resultat”

OFA (Orthopedic Foundation for Animals) godkänner bara första generationen here-
ditärt fria djur i sin databas.

Avelsrådet har beslutat att tills vidare godkänna första generationens hereditärt fria 
individer vid valpförmedling. Kopior på de provresultat som ligger till grund måste 
bifogas, alternativt finnas registrerade på  http://www.ampoly.info/

Har du några frågor kring detta så ta kontakt med oss i avelsrådet!
Avelsrådet/AH/2014-08-20
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Rasklubben för Alaskan malamute bjuder in till

Snöträffen

Datum: 3–4 Januari 2105
Plats: Sörsjön
Förarmöte kl 9.00 vid starten lördag 3/1.
Första start kl 10.00 (eventuellt första start kl 9.00 på söndagen).

Meriteringar: Planeras för Dp 60 och Dp 10 (Dp 10 planeras båda dagarna).

DP 60, 350 kr (motionsklass 200 kr) Detta är priset för båda dagarna.
DP 10, 150 kr (motionsklass 100 kr) Detta är priset per start.

Betalning: Malamuteklubbens PG 69 79 25-6. Ange namn och klass.

Annmälan: pichaq@hotmail.com
Ange klass, spannstorlek, släde/pulka, mobilnummer och fid-nr i mailet.
Senaste anmälan 20/12-2014.

Om vädret/spåren är tveksamma kommer besked ges senast 1 jan på klubbens 
hemsida: http://malamuteklubben.hemsida24.se/ och i FB-gruppen.

Kom ihåg att kolla upp att ni har grönt kort och tävlingslicens gällande för 
2015.

Kontaktpersoner: Irene Hansen pichaq@hotmail.com 0708-36 37 35.

Förslag på övernattning:
Norrsjön i Sörsjön hos Anna och Daniel. 0280-53002, www.norrsjon.com.
Schweden Aktiv i Nornäs http://www.schwedenaktiv.de
Naturcampingen i Nornäs eller vandrarhemmet som bokas på 0251-60035.

Så till er alla, gamla som nya, varmt välkomna till Snöträffen 2015

SPHKs rasklub för alaskan malamute

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

Höst!

Förhoppningsvis har nu hösten kommit i hela lan-
det och vi som gillar denna årstid har chans att nju-
ta. Vilket jag hoppas alla som är soldyrkare gjorde i 
somras när jag jobbade på mitt svala kontor!

Lite statusuppdatering om styrelsens arbete. Även 
vi har tagit det lite lugnare under sommaren men 
lite nytta har vi gjort. Jag och Camilla har varit på  
SPHK’s arbetshelg i Bollnäs. Alltid lika trevligt med 
många intressanta diskussioner. Vad som hände kan 
man läsa i protokollet på SPHK’s hemsida. En för 
oss viktig punkt var meriteringsdomare och där fick 
vi gehör för våra synpunkter och det beslutades att 
fler skulle utbildas.

Vi jobbar nu för fullt med Furudal 2015, pm för ut-
ställningen, Oredraget och kallelse till årsmötet ser 
ni på annan plats i tidningen. Det kommer mer in-
formation om hela veckans arrangemang, om bl.a. 
gemensam middag, uppfödaremöte och allt annat 
roligt vi gör där. Håll koll på hemsidan där vi kom-
mer att lägga ut all information.

När ni läser detta har vi haft vår helg i Visseltof-
ta, Skåne. Hoppas också att alla som ville prova 
på drag gjorde det och tyckte det var lika skoj som 
våra samojeder tycker. Nytt för i år var att vi hade 

Välförtjänad  rast för  lapplands Drag hundar i  fjällen efter  
5 mil körning. [Foto: Monika Karlsson, 

Lappland Dream kennel]
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lite mer aktiviteter som var riktade direkt till våra barn/ungdomar, rapport om helgen 
kommer i nästa nr. Vi hoppas att alla hade en trevlig helg!

Förhoppningsviss är vår nya hemsida nu i full gång. Ha lite tålamod om allt inte 
fungerar perfekt från början. 

Ha nu en riktigt skön höst med massor av skoj tillsammans med våra undrbara fyr-
benta vänner!

// Anneli

Kallelse

SPHK’s rasklubb för samojed kallar till årsmöte 

Lördagen den 7 februari 2015 kl. 16.00.
Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år)

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda 

senast 10 januari 2015

Sekreterare: Sara Jonsson, Bräckan Solbacka, 661 96 Långserud

Vintersamling i Furudal 2015
Inbjudan till officiell utställning 
för samojeder 

Fredagen den 6 februari

Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Hannie Vink, Nederländerna

Anmälan: Via SKK’s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: helene.wrnr@gmail.
com Anmälan skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 
63509 Eskilstuna eller via mail. 
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar. 
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83. 

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas 
med anmälan.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2015-01-10
Inbetalning sker till SPHK’s rasklubbs postgiro 23 83 54-5

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån 170:-
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen-  & championklass 350:-
Veteranklass 8-10 år 280:-
Vetranklass över 10 år gratis
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass 175:-

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!

Mer  information om hela veckans arrangemang hittar du på hemsidan, 
http://www sphk.se/samojed
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Vintersamling i Furudal 2015
Inbjudan dragtävling, 
meriteringstillfällen

Oredraget 7-8 februari

Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann.  Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning 

DP10 anordnas torsdag, lördag, söndag, (5, 7, 8 februari). DP10 startar på 
lördagen och söndagen efter att sista ekipaget i DP20+ gått i mål.

DP60 anordnas tisdag-onsdag (10-11 februari) .

Startavgifter i SEK*  
 Oredraget inkl. DP20+ 700   
 Linkörning 550  
 DP10 400/tillfälle  
 DP60 800 

* OBS RABATT! Medlemmar i SPHK eller likvärdig utländsk klubb har rabatt 
enligt följande:

•	 200 SEK i rabatt på Oredraget inkl DP10, DP20+, linkörning och 
DP60. 

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 23 januari. Efteranmälan kostar 
200 SEK extra och görs senast måndag 2 februari. Fler DP10 kan efteranmälas 
fram till en dag innan start utan efteranmälningskostnad. Betalning sker till 
SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För 
dragproven (DP) gäller SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort 
och medlemskap är ett måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara 
chipmärkta.

Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska tas med till dragtävlingarna.

 Mer  information om hela veckans arrangemang hittar du på hemsidan, http://
www sphk.se/samojed

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

Två tappar killar i snöstorm, Vålåstugorna april 2014. 
[Foto:  Petter Hillborg]

Arbete är avsikten med siberian husky
I början av sommaren skickades ett brev till Siberian 
Husky Club of America, undertecknat av ordföran-
dena i respektive rasklubbar(SH) i Sverige, Norge 
och Finland. Evelyn Koch var den som tog initia-
tivet till detta och är också den som skrivit brevet.

SH Club of America arbetar med att framsälla en ” 
Illustrated Standard” för SH. Tittar man på foton  
av SH från 1930-talet, då registreringen tog sin bör-
jan, ser man en stor variation i typ av SH. Rasstan-
darden baserades då på dessa hundar av olika typ, 
men som alla hade de gemensamt att de arbetade 
som slädhundar. Tyvärr ger inte illustrationerna i 
”Illustrated Standard” uttryck för denna variation. 
Vi anser att det är viktigt de gör det för att kunna 
behålla SH som en frisk och funktionell slädhund. 
Speciellt  då de flesta av dagens SH inte är arbetan-
de slädhundar, är det av största vikt att prioritera 
hundar som är byggda för att kunna användas för 
sitt ursprungliga ändamål. 

Brevet som skickades kommer att finnas tillgängligt 
på hemsidan för er alla att läsa.

Arbetet med att uppdatera hemsidan pågår för fullt 
och ska snart vara klart! För övrigt hoppas jag att 
så många som möjligt kommer till Idre 20-21 sep-
tember!

Anita Mortensson, ordförande
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Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

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

http://draghundcenter.se/webshop/

 

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10" lämnas i kassan.

10% i shopen 

 

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

Turisthundarna sträcker på sig inför starten av en långtur. Här Working Husky Hal-
dor. [Foto: Matti Holmgren, Working Husky Kennel]



”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.”

Fo
to

: T
ea

m
 S

ig
rid

 E
kr

an
 (w

w
w

.te
am

si
gr

id
ek

ra
n.

no
)

H I L L E B E R G . S E

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: 

Posttidning   B


