
Nr 1  2015



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 380:-, familjemedlem 70:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att ringa till 
Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser medlemskap i 
SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS. 
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46 
Mail: freddie.akerlind@telia.com

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2015:
Nummer 2: Manusstopp 20 mars Utkommer v. 18
Nummer 3: Manusstopp 22 maj  Utkommer v. 27
Nummer 4: Manusstopp 21 aug.  Utkommer v. 40
Nummer 5: Manusstopp 6 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

MUSHERSKOLA 
- draghundsförarutbildning

Lärare: 
Sandra Tellström 

(hundpsykolog)

Frida Lundin 
(fysioterapeut för hund) 

En spännande utbildning med hunden som draghund i fo-
kus! För dig som vill lära dig mer om att vara en draghunds-
förare, hundens fysiska träning och alla bitar runtikring. 
Utbildningens innehåll:
Utrustning. Hundens fysik. Träningsformer. Massage och stretching. Försä-
songs träning. Sommarträning. Valpens dragträning! Klövja med hund. Över-
hettning.  Tävling och spår regler. Inlärningspsykologi. Vett och etikett inom 
sporten. Vikten av din och hundens relation – psykologi. Hundens språk och 
beteende, flockdynamik och ledarskapsmodeller. Stress. Hundens motivation. 
Berikning för draghunden. Gemensam hundkörning. 

Utbildningsinf.: 22-25 oktober 2015
Tider: start torsdag 13.00 – avslutning söndag 17.00
Pris: 3200 kr   Familjepris: 6000 kr (max 3 personer)

Boende finns att hyra.

Anmälan: info@hundsteg.se eller www.hundsteg.se

När ?
22-25 oktober 2015
Sulviken, Åre kommun



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: Petra Dalenklint 070-273 75 42
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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8 år med Polarhunden
Tänk vad fort tiden går. Jag har nu hållit på med 
Polarhunden i 8 år. Både roliga, lärorika och 
ibland enormt frustrerande år. Wille leder fort-
farande stort, jag har för mig att han var uppe i 
25 år så jag har några år kvar. Vi får se hur länge 
jag står ut ;-)

Jag har lovat att ”min” lilla spalt här inte skulle 
innehålla en massa gnäll och det tänker jag hålla. 
Jag ska bara be Er om att skicka materialet i tid. 
Och gör ni inte det, så gnäll inte om det inte kom-
mer med för då var det tydligen inte så viktigt ;-)

Detta nummer blev som ni ser lite tunt, flera un-
derklubbar har inte skickat in någonting och det 
tycker jag är lite tråkigt. Samtidigt hoppas jag att 
det var för att de har så himla mycket att göra 
med annat kul som rör klubben. Meriteringar, 
utställningar o.s.v. 

En ny följetong i numret är ”Missar man minns” 
som Donald Eriksson tipsade mig om och som 
förebild börjar han. Kom igen alla. Jag tror nog 
att de flesta av oss har gjort missar som etsat sig 
fast i minnet ;-) Dela med Er, både för att roa och 
lära!! 

Liten uppmuntran vill jag ge Er alla. Det är dags 
för årsmöten i alla klubbar nu. Gå på dem, visa 
ditt intresse för klubben. Det är oftast samma 
personer som gör ALLT i klubben. De vill gärna 
ha avlastning med vissa saker, eller gå bara och 
visa ditt intresse för klubben. Det värmer i hjärtat 
för dem som arbetar för att DU ska ha merite-
ringar, träffar, utställningar och annat roligt att 
gå på med DIN hund.

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN

Mia och resten av redaktionskommittéen: 
Louis, Matti och Helene

Omslagsfoto: Mamma Tióne från 
Shejrix siberians med två av sina 

valpar, Nox och Piksi
[Foto: Sofia Ericsson]

Giron tyckte det var hans tur att åka 
pulka. [Foto: Boel Malmström]
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LEDAR
      SKALLET
Vi är nu inne i den intensivaste tiden vad gäller tävlingar och meriteringstillfällen.
Ni som deltagit antingen som funktionär eller tävlande uppmanar jag att skriva lite 
i Polarhunden. Naturligtvis så går det lika bra att skriva om den där turen/utflykten 
som gjordes.  Polarhunden är vår tidning och den blir vad vi gör den till.

Hur vi organiserar oss blir mer och mer intressant för mig. Hur ska vi organisera oss?  
Rasklubbar, distrikt och moderklubb?  Ska vi fortsätta som vi har det idag eller kan 
vi hitta en annan organisation? Än så länge finns bara frågor och funderingar så jag 
uppmanar er att diskutera frågan på era träffar ute i klubbar och distrikt.

Passa på och njut av vintern så länge den varar. Vi har många härliga turer på snö 
kvar innan våren gör sitt intåg.

Alf Hallén

SPHK på Stora Stockholm

SPHK presenterade även i år våra raser på Rastorget. Det var mycket folk båda dagarna 
och många fick klappa våra hundar. Det är mest det som sker vid det här evenemanget, 
och kanske är det också viktigt att visa att våra hundar är människoälskande varelser. 
Några var det väl också som kan tänkas bli polarhundägare i framtiden, men inte så 
många…

I år hade vi kompletterat montrarna med ett vitt tyg (!) på golvet för att symbolisera 
snö. Det fungerade över förväntan, faktiskt. Mycket bilder och några bildspel hade 
vi också.
Men hundarna är ju förstås det viktigaste. Det märker man så fort hunden är ute och 
rastas och inte är där. Då är det inte många som stannar.

Årets tema var 1800-talet (SKK firade 125-årsjubileum i år) och AM-gänget hade 
tagit det på fullaste allvar. Till rasparaden presenterades rasen med en välutrustad 
guldgrävarsläde med hacka och guldtackor och förarna hade också anpassade kläder. 
Det röstas på ekipagen i rasparaden och malamuterna vann på lördagen första pris! 
Vi gratulerar!!!

Helene O
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Äntligen vinter med Atka och Iluaq! [Foto: Frida Björcman ]

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 distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.

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.

Jag vill passa på att informera om att jag har extra exemplar av Polarhunden, om ni 
vill dela ut vid tävlingar eller utställningar. Hör av er till mig så skickar jag ett antal.

Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Håkan Sidén/Piteå, Andreas Barth/Slagsnäs

Nedre Norra
Caroline Forsberg/Lycksele, Tobias Johansson/Lycksele    

GävleDala
Michaela Kåks/Furudal, Lena Eriksson/Enviken, Marina Körberg/Skattungbyn

Mälardalen
Cecilia Mörk/Karlskoga, Filip Malmerot/Hägersten, Eva Sandstra/Västerås, Dou-
glas Hammarberg/Trosa, Nicole Fors/Kungsängen, Charlie Lundgren/Bromma, Erik 
Ohlsson/Uppsala  

Västra

Södra
Lena Östling/Vetlanda, Jan Hansen/Örkelljunga, Liv Bengmark/Vallda, Annette 
Karlsson/Rödeby

Utland 

Kallelse årsmöte SPHK

Härmed inbjuds du till SPHK:s årsmöte 
som kommer att hållas i samband med Gävle/Dalas utställning

på Lenninge Herrgård Bollnäs den 23/5 

Vi startar mötet kl 15.00 eller när utställningen är avslutad.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på SPHK:s hemsida.

Välkomna till mötet
Alf Hallén
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Tankar efter Gruvelöpet-2015

[Katarina Esseth Afséer] Det börjar med att jag springer runt torsdag 
kväll och samlar ihop grejer samtidigt som jag tänker på alla gånger 
jag kommer köra fel. Efter att ha samlat ihop allt och fixat hundmaten i 
olika påsar så var de raka vägen till sängen! 

Vaknar kl 8 och småfixar lite med gre-
jerna, Hansa kom och då var de bara rätt 
in med hundarna och släden och åka iväg 
till Särna och hämta husvagn, fortsätta 
till drevsjö för att fixa pass till hundarna 
sen var de bara raka vägen till Röros. 
När jag såg Röroslysena så kittlades de 
till i magen, jag tänkte ''Shit, det är nu de 
börjar, de som du har väntat på alla dessa 
år! Så ta dig samman!''

När vi kommer fram så var det mat i min 
och hundarnas mage, delat upp snacks 
och gå på förarmöte. På förarmötet så 
berättar de om banan, de berättar att vi 
ska vara uppmärksamma där vi kunde 
köra fel, då tänkte jag ''åhnej de kommer 
vara jag de..''. Jag och Hansa går och läg-
ger oss runt 22.00.

Kl 6 ringer klockan, går upp och tar ut 
hundarna, äter frukost och packar slä-
den, spänner i hundarna och där var vi 
iväg kl 9! 7.5 mil väntade framför mig. 

Vi i rookiekursen åker ut som grupp då. 
Efter cirka 1.40 min så undrar jag när de 
ska snacka, men de tog för lång tid så jag 
stannar och snacka, jag kom lite efter då 
ett tag men kom ikapp dom. När vi kom-
mer ut på femundisen så stannar de och 
snacksar, och då snacksar jag igen.

Många storspann börjar komma ikapp på 
isen. Efter cirka 45 km så behöver vi inte 

stanna i gruppen längre och då börjar vi 
sprida ut oss mer i spåret. Jag står på isen 
och sparkar.. sparkar.. och sparkar i dom 
lösa spåren. Jag ser bakom mig att de är 
några storspann bakom som sakta tar in 
på mig. Efter ett tag så tar ena spannet in 
på mig, jag tittar på hundarna och sedan 
säger en sittande filur hejsan, jag tittar 
ner och ser att de är Arnt Ola som kör 
förbi! De tar inte lång tid innan han är 
bortom synhåll.

När vi är på land och så tar inte lång tid 
innan jag kommer till första checkpoint. 
Tufsing, som nr 2 av dom i rookiekursen, 
det är 4 tim vila. Jag får en stolpe och 
börjar fixa, jag är säker på hur jag ska 
göra och i vilken ordning jag ska gör de 
i. Jag får sedan i mig soppa och varm-
dricka. 

Sitter mest och lyssnar på vad folk säger, 
de är verkligen god stämning! När de är 
cirka 20 min kvar tills jag ska ut igen så 
börjar jag ta ihop halmen i påsar, tar av 
täcken och sätter fast hundarna i rumpli-
norna, då står de och skriker och hoppar 
och vill iväg! 

Åker ut 19.46, den etappen är 6.5 mil. 
Det är mycket fjällkörning nu så då blir 
de mycket uppförsbackar, det är tungt för 
hundarna. De är många spann som tar 
igen i backarna, efter några mil på fjället 
så är jag nere därifrån, de är ju inte bara 

att står på släden och bromsa i nedförs-
backarna precis.. Ser ju ut som att man 
dansar på släden däremot. Smiley wink 
När de är platt så försöker jag stanna så 
lite som möjligt. Men sen så är de bara 
rakt upp mot nästa fjäll innan Röros, så 
de är bara att kämpa sig uppåt. För mig 
så var de som att ha en riktigt hårt ben-
pass i flera timmar! Nu förstår jag varför 
pappa tjatar på mig att jag ska träna...

När dom värsta backarna är över så stan-
nar jag och snacksar, efter några km så 
börjar hundarna gå som raketer, de är 
inte klokt! De sista 15 km började de 
ifrån ingenstans gå som några galningar! 
Att hundarna gick så bra och sedan se 
Röros lysena var riktigt fint de! Kommer 
in till mål cirka 1.20.

Tack Hansa för hjälpen och jätteroligt att 
de var så många som ville följa en, och 
såklart hundarna ska vi inte glömma som 
gjorde de mesta av jobbet!



Vi skulle ut och köra och huskyn Cingel var lite i gasen och klättrade upp i ett 
träd innan, jag vände ryggen till en minut. Har du nöje av den? 

[Foto: Eva Lundberg]
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SPHK Södra inbjuder till officiell 
utställning för renrasiga polarhundar

Lördagen den 25 april 2015 vid 
Vaggeryds friluftsgård

Mer information hittar ni på 
www.sphk.se/sodra/

Varmt välkomna!

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

Lappland Dream Daemon med kompis Alaska och Anuk. 
[Foto: Patricia Müller]

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

Jag glömde önska alla god jul å nytt år så nu har jag 
gjort det och god fortsättning på det nya 2015. Min 
julsemester började i Koppången så vi fick komma 
på snö och slippa allt regn som kom i december.

Västras vinterrace är i full gång och när ni läser det-
ta så har vi kommit i mål med tävlingen hoppas vi i 
västra för nu finns det snö. Glöm inte att årsmötet är 
den 29/3-15 i Hjärtumsgården i Lilla Edet kl. 12.00. 
Då kommer jag att tacka för mej som ordförande 
för nu har jag varit med i styrelsen i 9 år. Nu får det 
komma nya in i styrelsen. Detta år som ordförande 
vill jag tacka Dan och Anna Palmblad och Tina och 
resten av styrelsen för allt jobb som ni har lagt ner 
så det var lätt att vara ordförande TACK.

Mats 

Grym gillar snö. [Foto: Mats Jonsson]

Västra distriktet kallar till årsmöte 

söndagen den 29 mars 2015  
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Mötet börjar klockan 12.00 
Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. 
Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara 

styrelsens sekreterare Dan Palmblad tillhanda senast 22 mars 2013.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Grimla på spaning i Lomsjöhed. [Foto: Mats Jonsson]

Koppången, inkörning av Hujk i led. [Foto: Mats Jonsson]
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God fortsättning  alla mälardalingar!

Vi har haft en skatekurs i Ånnaboda som var väldigt 
lyckad där undertecknad deltog. Vi har redan fått 
förfrågningar om fler kurser. Tyvärr verkar det som 
fjälläventyret blir inställt p.g.a. för få anmälningar. 
Detta känns jättetråkigt men vi hoppas att våra 
duktiga turledare håller humöret uppe och vill ge 
detta utomordentliga polarhundstest ett nytt försök 
nästa år.

/Eder ordförande, Petra Dalenklint

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

En underbar bild på min siberian huskyhane Okami’s Men In 
Black ”Nemo” vintern 2013.

Uppfödd av: Helena Skoglund, kennel Okami’s i Säffle.
. [Foto: Ann-Christine Westberg]

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

Kim@varghvites.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@varghvites.com

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

Årsmöte SPHK Gävle Dala

Orsa
28 mars 2015

Motioner skall vara sekreteraren 
anntigerstrand@spray.se 

tillhanda senast 3 veckor innan. 

Observera att motioner till SDSF ska gå genom 
distriktet först då det är vi som är medlemmar 

och inte SPHK centralt. 

Välkomna!  
//Styrelsen  

En mysig dag i Koppången med hela flocken. I led går 
Snöstormens Husky’s Jack & Broscheit Fang’s Hex och 

sällskapshunden Vira sprang glatt med.
[Foto: Jessica Cerny, Varghvites kennel]
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FÄBODDRAGET 
preliminärt 28-29 mars 2015

Back to Basic draghundskörning

1963 Anordnades Fäboddraget för allra första gången. En klassisk draghunds-
tävling med som mest 200 startande. Efter ett par års uppehåll är det nu dags 
igen. Snösäkra Koppången 3mil norr om Orsa. Mestadels lätt skogs- och myr-

terräng. Alla som fullföljer får den traditionella Gustavspinglan. 

Max 4 hundar i pulkastil och max 10 hundar i slädhundstil. 
Ingen rasuppdelning och inga meriteringar. 

En träff där alla kör 2x3mil. 

Parkering: 
Samtliga parkerar åt samma håll längs med Rosentorpsvägen. Samåk gärna eller 
dela transport. Det är en lågt trafikerad grusväg men den måste vara framkomlig 

så parkera tajt och så nära diket det går. Inga hundar på kätting runt bilen.     

Övrigt: 
Som traditionen säger så är det alltid masstart på Fäboddraget. 

Starten går 9.00 och vi tillämpar i år ”cold start”. Alltså kallstart vilket innebär 
att hundarna när starten går skall vara bundna på stakeout. 

Inga selar får vara på. Släde/pulka får vara förberedd med utsträckta linor och 
säkerhetslina fäst i träd. 

Observera att säkerhetslina med panikhake eller liknade skall 
användas i slädhundstil. 

Enbart snöankare i starten är inte godkänt i slädhundstil. 
Spann med fler än 7 hundar skall ha två ankaren.  

Anmäl på mejl till malin_sundin@hotmail.com

Visa hänsyn i startområdet och ta det lugnt. Det finns tid och plats 
att köra om under de följande tre milen. 

Välkomna!

SPHK GD inbjuder, i samband med SPHKs årsmöte, till officiell 
utställning för alaskan malamute, grönlandshund, samojed och 

siberian husky i vackra Bollnäs

Lördagen den 23 maj 2015

Domare:
SH – Arvid Göransson

AM, GRL, SAM - Christina Bjerstedt Olsson

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 
malin_sundin@hotmail.com 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 2015-04-27

Efteranmälningar i mån av plats tom 2015-05-11 till en avgift om 50 kr extra per 
hund. Anmälan är bindande
Frågor om anmälan: Malin Sundin  070-63 98 536
www.sphk.se/gavle-dala

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

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

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

Ledamot
Annica Andersson

Ledamot 
Emma Månsson

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

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

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

Revisor
Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

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

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

www.sphk.se/nedrenorra

När du får denna tidning i din hand så är det snart 
dags för årsmöte i Nedre Norra.

Vi håller till i Norråker i samband med vårat KM. 
Lördag kl. 17.00 den 7/3 på Utposten så träffas vi 
för  val och intressanta diskussioner.  Kom gärna 
och delta på mötet. Din åsikt behövs för att driva 
klubben framåt.

Det finns planer på att arrangera kortare turer/
dagsvandringar med våra hundar inför barmark-
sperioden.  Vi tar gärna emot förslag på platser i 
distriktet som kan vara intressanta att besöka

Hör av dig till någon i styrelsen så hjälps vi åt att 
arrangera.

Alf Hallén

Jokk i sin koja. [Foto: Helene Ouchterlony]

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

Malamuter i snö från kennel Mackinaw. 
[Foto: Louis Liljedahl]
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Hur får man fram en bra ledarhund?

[Donald Eriksson] Tillhör du en av alla som bara har en, alternativt två 
bra ledarhundar i kenneln, eller kanske du bara har en hund överhuvud-
taget och du vet inte hur du ska få den att gå på kommandon? Då vill 
jag först säga att du inte är ensam om detta, för det är många som står 
inför samma faktum. 

Hur gör man då för att få fram en bra 
ledarhund? Det enkla svaret är att köpa 
in en erfaren ledarhund, men vad är då 
en ledarhund? Generellt kan man säga 
att en ledarhund i sprintklasserna ska 
vara en farthållare som inte nödvän-
digtvis behöver kunna speciellt många 
kommandon, eftersom de flesta banor 
inte har några vägval. Men man trä-
nar ju oftast inte på bana, så det kan 
vara bra att få dom att lyssna ändå. 
En distans-, turist- eller turhund behö-
ver kunna ta kommandon men samtidigt 
hålla farten på en mer normal nivå.
Alla har nog olika sätt att få fram sina 
ledarhundar, men jag tänkte berätta 
hur vi har gjort de senaste 20 åren. 

När vi började så gjorde vi det enkelt 
för oss, och köpte en 7 år gammal le-
darhund, som både lärde upp de andra 
hundarna men även oss. Nu var han en 
riktig galenpanna, vilket också smit-
tade av sig på de yngre hundarna, men 
trots det var de nog rätt väg att börja. 

Men tyvärr har inte alla hundar de rätta 
förutsättningarna att bli ledarhundar. 
Ofta är det en egenskap som är gene-
tisk och parar man bra ledarhundar så 
är chansen större att vissa av avkom-
morna visar samma egenskaper, men det 
är ingen garanti. Man hör ofta att bro-
dern/systern till den och den hunden har 
gått VM, EM, Polardistans eller Iditarod, 

men det innebär inte att just din hund har 
samma egenskaper. 

Vi har under åren haft ganska många 
kullar och den mest lyckade då det gäl-
ler ledarhundar var faktiskt på den 
tid vi körde alaskans, och fick en kull 
på nio valpar, varav sex blev kom-
mandoledare, men de andra tre hade 
inga ledaregenskaper överhuvudtaget.  

Vad är då viktigast hos en ledarhund. 
Jag skulle säga att det viktigaste hos alla 
draghundar är att dom har vad man kall-
lar ”Forward orientation” , d.v.s. att 
dom fokuserar på gå framåt. Har dom 
inte viljan och drivet att gå framåt så är 

det svårt, för man kan aldrig tvinga en 
hund att springa. Detta är ännu viktigare 
för er som kör turer där spåren ibland är 
obefintliga pga drevsnö eller liknande. 

Har man bara en hund så är mitt råd att 
ta hunden på promenader i koppel och 
låta hunden bestämma vägen när ni går 
ut. När ni har gått ett antal kilometer, 
vänder ni och går exakt samma väg till-
baka. Oftast följer ju hunden sitt bakspår 
hem och då passar man på att ge kom-
mandon på väg hem. Om ni använder 
Höger eller Vänster, Gee eller Haw eller 
något annat bestämmer ni själva. När 
man gjort denna procedur ett par veckor 
då är det er tur att ta kommandot och be-
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stämma vart ni ska gå genom att ge kom-
mandon till höger, vänster, stanna m.m.

Har man flera hundar och kan köra dom 
i spann är det enklaste att börja med att 
sätta den blivande ledarhunden i paret 
bakom ledarhundarna (förutsatt att man 
redan har sådana). Har man då bra le-
darhundar som lyssnar på sin förare, 
så kommer även den nya förmågan att 
snappa upp dessa och förknippa t.ex. 
Gee med att svänga höger.

Efter ett tag flyttar man fram rookien 
i led och här rekommenderar jag att 
man sätter den mellan de två andra, 
d.v.s. att man kör tre i led. Då är hon/
han instängd emellan de andra två och 
kan inte hitta på några dumheter. Har 
man bara en ledarhund sedan tidigare 
kan man sätta rookien med en något 
kortare tugline som gör att ledarhun-
den kan dra och blockera sin trainee i 
svängarna. Detta sätt är ju även perfekt 
när man kör med kick bike eller skidor. 

En ledarhund ska ju helst också vara 
oberörd av olika saker som händer längs 
spåret, men det är ju inte så lätt att träna 
på överallt. Att få en ledarhund att inte 
bry sig om renar betyder ju att man bör 
bo i ett område med renar eller rådjur 
etc. Om man kör tävling så kan det vara 
bra att träna sina hundar på att köra ge-
nom folksamlingar, men det är inte heller 
alltid så lätt att hitta folk som vill stå ute 
längs spåret. Däremot kan man hänga 
upp dummies/fågleskrämmor  som svajar 
i vinden, som man kan byta plats på lite 
då och då. Detta såg jag för första gången 
hos Jen & Blake Freking i Minnesota ef-
tersom på t.ex Iditarod så står det mycket 
folk längs spåren vid checkpoints m.m.

När är då hunden en ledarhund? Ja, i 
mina ögon är hunden en ledarhund när 
den, för det första, håller upp spannet i 
starten utan ev topp ankare eller dylikt. 
(Jag har aldrig använt mig av det i star-
ten.) Den ska även hålla tempot som den 
är tränad för, men framförallt ska den 
ta kommandot Gee eller Haw oavsett 
om det finns ett bra spår där eller inte. 

En annan oerhört viktig egenskap är att 
hunden ska kunna vända spannet på 
kommando och vi vänder alltid åt vän-
ster så vi använder oss av ”Haw turn.” 
Men räkna inte med att ni får fram en 
ledarhund hur lätt som helst, för som jag 
skrev innan så är det långt ifrån alla som 
är skapta till att bli en ledare, och ännu 
färre blir bra ledare innan dom fyllt 3-4 år. 

I vår kennel har vi i dagsläget ca. 20 le-
darhundar, varav 8 riktiga kommandole-
dare, i åldrarna 3-12 år. Den största an-
ledningen varför vi lyckats få fram så pass 
många ledarhundar är att vi kör turister 
och alla gästspann måste ha ledarhun-
dar. Det gör också att många hundar får 
chansen att testas i led genom att springa 
först i ett jagande spann, och på så sätt 
kan fokusera på att springa framåt med 
ett annat spann framför som ”hare”. 

Så ni som har möjligheten att träna till-
sammans med andra, eller har så pass 
många hundar att ni kan dela upp er i 
flera spann, har en fördel.  Detta kom-
mer att underlätta och påskynda trä-
ningen så att den tilltänkta ledarhun-
den får mer erfarenhet och träning. 

Happy trails!
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Missar man minns
Text: Donald Eriksson

Denna historia utspelade sig 1993 då vi var nya inom hundturismen och vi hade på 
försäsongen kört våra turister med inlånade slädar från Peter Virding med ”mod-
erna” plankbromsar som ibland satt fast och ibland inte, men det är inte dessa jag 
ska skriva om nu.

Vi hade själva beställt en splitter ny Oinakka turist och en dag stod den där, alldeles 
ny och fräsch och det kändes som om man var i hundförarhimlen. Samma helg skulle 
vi köra hund i Bocksliden, runt, runt, runt och senare samma dag köra en tur utanför 
Vindeln åt Vindelns Häst & Hund. På den tiden höll hon till precis vid Vindel-heden 
där 90 blir till 110. Sagt och gjort så körde jag med mina 9 hundar i Lycksele och 
sedan in med hundarna i boxen och iväg till Vindeln. På den tiden var man ju inte 
riktigt medveten om att hundar lever här och nu och inte har någon tidsuppfattning 
om skillnaden mellan 1 timme och 5 timmar.

Så när jag selade upp mina hundar på den plogade isiga vägen hos Katta, så var min 
tanke att jag selade på 9 halvtrötta, omotiverade hundar, men oj oj oj vad fel jag hade. 
När jag selat upp och satt mina 2 gäster på släden släppte jag alla tyglar och satt iväg. 
Vad som sen hände är en blandning av mardröm, komedi & James Bond.

Spannet stack som sagt iväg med full fart och eftersom vägen var isig och plogad 
så sladdade vi rakt in i plogvallen, slog runt, knäckte min dagsgamla Oinakka och 
tappade spannet. Efter en snabb koll, ca. 2 sekunder, att gästerna levde och var utan 
skador så började min jakt efter spannet. I min fantasi så hoppades jag, eftersom vi 
kört där förut, att spannet skulle vika in på det vanliga spåret, men icke.

Spannet höll vägen ända ut till väg 363, och där tog dom höger och började springa 
mot Vindeln. Som tur var så höll de högersidan nära plogvallen. Långt efter detta ske-
nande spann sprang en smått frustrerad hundförare och skrek och försökte slå nytt 
världsrekord i 1500 meter skoterskolöpning. Eftersom detta utspelades vid 15-tiden 
så var 363:an livligt trafikerad med skidåkare på väg hem från Buberget, så många 
förvånade blickar fanns längs vägen. Till sist mötte jag en bil, som när han såg mig, 
slet handbromsen och snurrade runt på vägen.

-   Hoppa in i baksätet, sa den man som körde bilen. Vid hans sida satt hans fru. 
 Vad ska vi göra? 
-   Kör ikapp spannet så får vi se hur vi får stopp, sa då jag.

Sagt och gjort efter en liten stund så kom vi ikapp ett vilt skenande spann som tycktes 
tycka att detta var en av de mer lättsamma turer de haft, och hade ingen tanke på att 
slå av farten.

-  Vad gör vi sa han som körde?
-  Försök komma så nära du kan sa jag, så försöker jag hoppa upp på släden i farten.

Så med öppen bakdörr så satt jag i ca. 30 km fart och planerade mitt livs först stunt-
trick och när tiden kändes rätt, så slängde jag mig av och lyckades, på något obegrip-
ligt sätt komma upp på släden. ” Do not try this at home” Väl där så var det bara att 
bromsa, försöka vända spannet och ta de 2 km efter  363:an tillbaka till startplats.

Väl tillbaka så väntade ett par chockade gäster, men har man beställt en tur så har 
man, så med hjälp av rep, eltejp, spännband m.m. så lyckades vi lappa ihop släden så 
pass att det gick att genomföra turen.

Generalagent åt TROLL HUNDEFOR OCH UTSTYR.

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

http://draghundcenter.se/webshop/

Medlemmar i SPHK  får

om koden "SPHK10"lämnas i kassan.

10% i shopen
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Spørsmål til Christen Rose Andersen

CRA skrev en artikkel i Polarhunden dels som en kritikk av en artikkel jeg var opp-
muntret til å sende inn, og som avstedkom debatt. Dels var det en historisk artiikkel, 
der han bl.a. diskuterte det evige spørsmål om importer fra USA/Zero liinjer/ ren rase 
osv. 

Jeg har lest gamle norske  Huskyblader (alle, faktisk), og vært med i klubben fra midt 
på nittitallet. Det er ikke fullt samsvar med det jeg leser der og det CRA hevder. Det 
får stå for hans regning. Jeg ser på disse bladene som viktige kilder til hva som faktisk 
ble debattert og gjort. 

CRA var med fra den spede begynnelse, også gjennom alle de tidlige meningsbrytnin-
gene, som det ser ut til å ha vært mange av opp igjennom. Noen greie, noen stygge. 
Både han og jeg har stor kjærlighet for den fine sledehundene vi har i vår foorvaltning. 

I CRA sitt innlegg som han har latt trykke mange ulike steder er det mye interessant. 
Men jeg mangler noen opplysninger som jeg ikke finner hverken i disse innlegg eller 
i bladene. Siden diskusjonen har gått svært het i Norge, og folk her har blitt kritisert 
for å avle på hunder med Zerolinjer,  og mange er i villrede om hhva de skal tro, me-
ner jeg det er viktige saker å vite mer om. Så jeg spør CRA selv:

1. Hvilke løp kjørte du på 70-80 og 90 tallet med de bikkjene du mente var si-
berians, og hvordan gikk de? Resultater du oppnådde? Gikk importhundene
bedre enn de som var der fra før?

2. Hvilke løp kjørte du med bikkjer du seinere tenkte kanskje ikke var siberians,
og som du selv nå hevder må ha vært alaskans og kaller «ditt alaskanspann».
Hvordan gikk de? Hvilke plasseringer?Kalte du dem alaskans allerede da?

3. Når sluttet du å avle registrerte siberians på de Zero-hundene som ble im-
portert, eller avkom etter disse? (Altså, når ble det slik at du tenkte at de
hundene IKKE var siberians likevel, jeg antar at du sluttet å avle på dem da?).
Overlot du rettighetene til å avle til noen andre? Jeg har forstått det slik at f
eks Jenki  Lindgren og Jimmy Kirk har brukt disse hundene i avl som siberi-
ans helt fram til nå. Er det en avl du har vært enig i?

4. Hvorfor har du ikke tatt noe initiativ til å få avregistrert de hundene du tror ikke
var siberians? Det finnes jo bare to kategorier. Enten er du registrert siberian
med alle rettigheter i kennelklubb, eller du er det ikke. Det finnes ikke ikke—
registrerte siberians eller registrerte ikke-siberians. Noen mellomting tror jeg
altså ikke eksisterer. Hvordan synes du man skal betrakte disse hundene i dag?

Hilsen Johanne Sundby

Svar på Johanne Sundby’s Spørsmål til 
Christen Rose-Anderssen

Jeg skal besvare dette ganske kort da jeg ikke er villig til å gå inn i en polemikk med 
Johanne Sundby. Sundby tåler nemlig ikke å bli motsagt.

Mitt innlegg som Sundby referer til er blitt trykket som motinnlegg Johanne Sundby’s 
innlegg som hun har fått publisert i henholdsvis bladene Hundekjøring, Polarhunden 
og Huskybladet.

Det jeg har skrevet er korrekt og omhandler perioden av Siberian Husky fra 1972 til 
1991. Da var jeg involvert med kjøring av SH og AH, avlsrådsarbeid, eget oppdrett 
av Siberians basert på mine 7 importer fra proffe åpenklasse kjørere i USA. I perioden 
hadde jeg forhold til disse kjørerne som hadde noen Siberians på sine AH spann.

Eventuelle diskusjoner mellom 1991 og 2008 kjenner jeg ikke til.

I motsetning til Johanne Sundby så hadde jeg et nært forhold til oppdretteren av 
«Zero-hunder». Han var en venn i mange år. Jeg besøkte ham og han var hos meg ved 
to anledninger. Jeg fikk ham også hit for å holde foredrag.

Skal man forstå Siberian Husky så blir de altfor snevert å basere sin kunnskap på 
de som har stått i Huskybladet gjennom tidene. Man må søker litteraturen i USA og 
man må ha en dialog med de proffe kjørerene i USA og Canada som har betydd noe 
for Siberian Husky. Og det var de noen av oss i NSHK som gjorde i 70 og 90 årene.

Når det gjelder «Zero-hunder» så har jeg gjentatte ganger sagt til folk at de ikke skal 
stresse de med disse hundene, men heller prøve å avle seg vekk fra dem ved å krysse 
ut med hunder som er oppfattet i SH verden som renraset. 

Jeg oppfatter at Johanne Sundby er mer opptatt av egeninteresse basert på de hunde-
materialet hun selv har.

Dette er alt jeg har å si.
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Om inhemska hundar i 
Nordamerikanska Arktis och Subarktis

[Louis Liljedahl] Inom hundvärlden är det inte ovanligt att rasentusias-
ter är stolta över att just deras ras är alldeles speciell, är en av de äldsta, 
är närmast släkt med vargen, tillhör de mest ursprungliga och ”rena” 
o.s.v. Polarhundsfolk är ingalunda undantagna från dessa villfarelser. 
Det finns ingen helt ”ren” eller ursprunglig hundras i världen, lika lite 
som det skulle finnas opåverkade mänskliga kulturer. I denna artikel 
gör jag ett axplock i litteraturen om de inhemska raser som fanns i det 
nordliga Nordamerika innan de blev alltför påverkade av den vite man-
nens hundar.

Bakgrund

När européerna kom till den Nya Värl-
den i slutet av 1400-talet, fanns det fak-
tiskt fler hundraser där än man hade i 
Europa. Man räknar med ungefär 17 in-
hemska raser i den Nya Världen, medan 
Europa hyste 14. Man hade vid den tiden 
på båda kontinenterna stora, medelstora 
och små raser. 

Då det gäller de nordliga områdena i 
Nordamerika, kan man bedöma hundens 
värde för de respektive kulturerna efter 
graden av uppskattning, som de visade 
hunden. Generellt var man mer mån om 
sin hunds välbefinnande i de trakter där 
folket var mer bofast och en mer förut-
sägbar födotillgång var för handen. Det 
betyder med andra ord det östra skogs-
området i Kanada. Här var inte hunden 

Bild 1. Det studerade området. en konkurrent om maten, eftersom svält 
inte var något hot, och hunden behandla-
des mer humant, likt våra telningar i den 
mer ”civiliserade” världen blir idag. I 
motsats till detta var levnadsförhållande-
na betydligt mer kärva i de arktiska och 
subarktiska områdena, som vi nu skall 
kika lite närmare på (bild 1).

Arktis

Över hela det Arktiska området fanns en 
hund som vi kan kalla eskimåhund, och 
som uppvisade en ganska ansenlig varia-
tion i storlek, kroppsbyggnad, pälsfärg 
och eventuellt även något i temperament. 
Det finns dock inte så många tidiga be-
skrivningar eller bilder av denna hund. 
Bild 2 visar en eskimåhund från 1848 
och bild 3 en från 1850. Jämför med da-
gens kanadensiske eskimåhund på bild 4.

Yupik och Inupiat
När den ryske löjtnanten Lavrentiy Za-
goskin genomförde en upptäcksresa i 
områdena kring Yukonfloden och Kus-
kokwimfloden i Alaska och Kanada un-
der åren 1842-1844, gjorde han det med 

hundspann på vintern (Michael, 1967). 
Han berättar att de infödda folkens bruk 
av slädhundar bara var i sin linda då. De 
åkte aldrig själv på släden, och de hade 
inga ledarhundar, utan fick själva gå före 
och göra spår. Zagoskin hade med sig 
egna ledarhundar i sina spann. Han skri-
ver att Thynay-stammen hade en annan 
slags hund än de ryska Tjuktjer-hundar-
na, som hans egna förmodligen var. De 
var små, ca. 45 cm över manken, med 
smala ben, upprättstående öron, spetsig 
nos och en gråaktig/vit päls. Ibland spän-
de de en liten släde framför hunden, men 
oftare användes hunden vid jakt på älg, 
piggsvin och andra djur.   

Etnografen Ernest Burch (2006) redogör 
för livet hos folken i nordvästra Alaska. 
Under tidigt 1800-tal var hundarna stora 
och kraftiga och vägde ofta mellan 27 
och 40 kg, några så mycket som 45 kg. 
Normalvikten anges som 34 kg. Tikar 
användes sällan som draghundar, efter-
som de flesta avlivades som valpar. Man 
selekterade också bort hundar med lång 
päls. I det inre av landet var det normalt 
1-3 hundar i varje spann och vid kusten 

Bild 2. Eskimåhunden ”Daddy” ombord på 
skeppet Enterprise 1848.

Bild 3. Eskimåhund och mackenziehund från 
1850.
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upp till 5 stycken hundar. Släden drogs 
av hundarna tillsammans med en eller 
flera personer, någon puttade på bakifrån 
och en kvinna på snöskor gjorde spår och 
manade på hundarna. Ledarhundar kom 
först på sent 1880-tal, troligtvis efter eu-
ropeisk påverkan. Under perfekta förhål-
landen kunde tre hundar och två männ-
iskor dra en släde på 225 kg med en has-
tighet av 3.2-4,8 km/tim. En del källor 
berättar att Inupiat-eskimåerna behand-
lade sina hundar väl, medan andra påstår 
att de var brutala mot sina hundar. Båda 
kan ju vara riktiga, då de observerades 
vid olika tillfällen och från olika platser i 
dessa trakter av Alaska.

Då det gäller hur den ursprungliga eski-
måhunden i Alaska såg ut, är referenser-
na oprecisa. Det går inte att avgöra om 
den skilde sig tillräckligt mycket för att 
kunna utgöra en egen typ, eller om den 
helt enkelt var en variant av den i utse-
ende och storlek mycket variationsrika 
eskimåhunden, eller som den officiellt he-
ter, kimmiq. Denna hund motsvarar den 
idag erkända rasen kanadensisk eskimå-
hund (på engelska Canadian Inuit Dog, 
CID, bild 4). 

Mackenzie
I området omkring Mackenzie-flodens 
delta hade man 5-6 hundar per jägare, 
medan andra eskimåer normalt endast 
hade 1-2 hundar per spann. Hundarna 
användes som dragdjur speciellt vid 
säljaktsäsongen och som jakthundar vid 
jakt på säl och landdäggdjur. 

Copper 
Hundarna brukades som slädhundar 
först efter kontakten med européerna, då 
de också fick skjutvapen. Istället använ-
des hundarna från början som jakthun-
dar, vilket även efter slädens introduktion 
var hundarnas huvuduppgift. De sökte 
upp sälarnas andningshål vid säljakten. 
Eftersom Copper-inuiterna inte jagade 
valross och valar, kunde de inte hålla lika 
många hundar som exempelvis Igluk-
inuiter och Baffinland-inuiter. På vinter-
färder drogs slädarna av män, kvinnor 
och barn med hjälp av endast några få 
hundar. Byteshandelsexpeditioner med 
andra Copper-inuitgrupper och andra 
folk kunde ta månader och t.o.m. år och 
gjordes i etapper. 

Bild 4. Kanadensisk eskimåhund (Canadian 
Inuit Dog).

Bild 5. Eskimåhundar från Labrador 1930-tal.  
Från Byrds arkiv.

Netsilik
På 1920-talet hade de få hundar i lik-
het med många andra Inuit-nationer. 
De flesta familjer hade endast en hund, 
några familjer två till fyra. Bara de 
mest framgångsrika jägarna kunde ha 
så många som sju, åtta hundar. I likhet 
med Copper-inuiterna jagade de inte de 
stora havsdäggdjuren, som ju ger högka-
lorimat, och därför kunde de bara hålla 
ett litet antal hundar. Hundens värde låg 
således därför inte heller i att de ibland 
drog slädar, utan i att de var jakthundar. 
Om hundarna inte hittade sälens and-
ningshål blev det ingen säl. På samma 
sätt var hunden oersättlig vid myskoxe-
jakt. Även isbjörnar jagades med hjälp 
av hund. Då det gäller hundhållning, var 
det endast valpar som behandlades väl. 
De vuxna blev grymt behandlade, liksom 
hos alla andra folk i norr.

Iglulik
Dessa var valrossjägare i motsats till an-
dra centrala Inuit-folk. De jagade också 
säl, vildren, myskoxe och björn. Renen 
jagades med en något annorlunda teknik, 
nämligen från kajak när djuren simmade 
över floder, således utan hundens hjälp.

Deras hund skiljer sig inte mycket från 
grönländska hundar med undantag av 
storleken. Igluk-hunden var mycket stör-
re och många tycktes avla mot ovanligt 
stora hundar. Typiskt för rasen var varie-
rande pälsfärg som gick från vit, svart, 
gulaktig, rödbrun till gråbrun. Normalt 
hade man få hundar, men några familjer 
kunde ha upp till tio stycken eller fler. 
Det var den osäkra födotillgången som 
var orsaken till att de normalt hade ett 
litet antal hundar. 

Hundarna behandlades som människan 
förr i tiden behandlade slavar, d.v.s. de 
fick inte mer omvårdnad och skötsel än 
de behövde för att kunna utföra sitt arbe-
te. De blev mycket illa slagna med piska. 
De sattes i sele redan vid två månaders 
ålder och var slut som arbetsdjur då de 
var fem år. På en vanlig vinterresa kunde 
de hålla 3-4 km/tim och göra en dagsresa 
på 2,5-3 mil. 

På våren, när det var mindre snö på isen, 
kunde man tillryggalägga 5 mil på en 
dag. Upptäcksresanden William Parry 
skriver 1824 att 10 hundar drog 545 kg 
och tillryggalade 6,4 mil på en dag, vil-

Bild 6. Indian Hare Dog avbildad av Richardson 1820-tal. Från Cummins 2002.
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ket var mycket ovanligt. En mer normal 
sträcka uppger Mattiassen 1928, då 10 
hundar drog 600 kg som längst 2 mil på 
en dag och med en hastighet av 2,5-3 km/
tim.

Caribou
Denna folkgrupp använde hunden till 
jakt och som packdjur före kontakten 
med de vita. Efter kontakt användes den 
även att dra slädar. Eftersom de huvud-
sakligen livnärde sig på renkött, som 
inte är så näringsrikt som exempelvis 
sälkött, så kunde de inte hålla så många 
hundar. Normalt antal var tre hundar för 
en familj. Även efter det att de hade fått 
tillgång till moderna skjutvapen genom 
pälshandeln, var hundantalet lika lågt. 
De var dåliga hundförare.

Baffinland
Detta folk levde huvudsakligen av jakt på 
havsdäggdjur såsom säl, valross, narval, 
vitval samt isbjörn. Franz Boas skriver 
att 1883-84 visade några av hundarna 
tecken på inblandning av europeiska 
raser. Han beskriver också den särde-

les grymma behandling som de stackars 
hundarna fick utstå. Det är faktiskt så 
ofattbart hemskt, att jag inte vill skriva 
om det.

Labrador
Dessa levde på havsdäggdjur och hade 
tidvis således gott om näringsrik, fet mat. 
En familj kunde redan på 1700-talet ha 
upp till 15 hundar i sitt spann. Slädarna 
var tunga och de kunde lasta så mycket 
som 900 kg på en släde. Deras hund är 
känd i litteraturen som ”Labrador Hus-
ky” vilken var något större än kimmiqen. 
Fast vi måste hålla i minnet, att eftersom 
Labrador-inuiterna var det arktiska folk 
i Nordamerika som tidigast mötte euro-
péer, är i princip alla historiska referenser 
till hundarna i dessa trakter blandningar 
mellan infödda och europeiska hundar. 

Inte sällan blev de parade med newfound-
landshund och sankt bernhardshund. 
Detta faktum har, som parantes sagt, haft 
betydelse för hur rasen alaskan malamu-
te ser ut idag, eftersom de flesta hundar 
som ingick i utvecklingsarbete för denna 

Bild 7. Rekonstruktion av thaltan-björnhunden.  
Från Wikipedia.

Bild 8. Athabaska-indianskan “Horse Creek 
Mary.” Äldsta kända foto på vad vissa experter 

anser vara en urspungshund från Subarktis.

ras startade med sådana blandrashundar 
från Labrador. Bild 5 visar två typiska 
hundar från området och som valts ut till 
en av den amerikanske amiralen Byrds 
Antarktisexpeditioner.

Västra Subarktis

Kutchin (Gwichin)
De bebor det område i Subarktis med det 
kanske hårdaste klimatet av alla. En del 
källor påstår att hunden här alltid varit 
ett packdjur, medan andra hävdar att det 
är ett sent påfund. I vilket fall är man 
överens om att hundar aldrig använts att 
dra slädar hos detta folk. Före kontakten 
med de vita hade de en liten hund som 
både i storlek och färg påminde om en 
fjällräv. Den användes vid jakt på wapiti 
(kronhjort), älg, bäver och på våren även 
vid björnjakt (Se den lilla hunden på bild 
3). 

Hare, Yellow Knife, Dogrib, Slave och 
Chipewyer
De fyra sistnämndas hundar kallades för 
“Giddes,” ”Giddis” eller ”Geddies” av 
de vita för att skilja dem från de euro-
peiska hundarna. Chipewyerna var de 
första i området att komma i kontakt 
med européer engagerade i pälshandeln. 
Cummins (2002) skriver att de före kon-
takten med de vita hade få hundar, vilka 
användes som packdjur (år 1772). De 
hade också slädar, som dock inte drogs 
av hundar utan av människor. Troligen 
hade de erövrat hundarna i krig med inu-
iter eller fått tag på dem genom byteshan-
del med dem, eftersom de var så få till 
antalet (Mason, 1946). 

Deras hund var av annorlunda sort än 
kimmiqen och något mindre. Till tem-
peramentet var den foglig, läraktig och 
lätthanterlig, men inte någon speciell typ, 

Bild 9. Indianhundar från östra Subarktis med tidstypiska täcken och bjällror och som drar en s.k. 
carriol-släde vid Hudsonbukten. Målning av Peter Rindisbacher, 1820-talet, ur Hudson’s Bay Com-

pany Archives.



Polarhunden 1/2015   3534   Polarhunden 1/2015

Bild 10. Indianhundar från östra Subarktis som drar en enkel typ av toboggan, som introducerades av 
de franskkandensiska pälshandlarna.

utan var av ”..olika storlekar och färger 
utom rävens och vargens… …bet hårt, 
så även den minsta byracka av dem kan 
hålla stånd mot flera av våra största eu-
ropeiska hundar om den blir inträngd i 
ett hörn”.

Den beskrivs 1879 av John Henry Walsh 
som 61 cm över manken och han berät-
tar vidare att hare-indianerna ägnade 
sina hundar stor omsorg, men att de på 
samma gång behandlade den brutalt om 
den misskötte sig i spannet. Den beskrivs 
också vara aggressiv mot främlingar till 
sin läggning och var således en enmans-
hund. I storlek och utseende var den lik 
dagens siberian husky och till tempera-
mentet påminde den således om den ka-
relske björnhunden (se bild 8).

Hare-indianhunden beskrivs noga av 
John Richardson i ett av hans fyra band 
(1827-1839). Hunden användes vid jakt 
(älg och vildren), eftersom den var för li-
ten som last- och dragdjur. Storleken är 
mindre än prärievargen, som den liknar i 

övrigt, men är större än en räv. Hunden 
är tillgiven och tycker om att bli klappad, 
men är dock ej foglig och ogillar tillrätta-
visningar. Bild 6 visar den hund som Ric-
hardson bifogar sin beskrivning. Den lilla 
mackenzie-hunden på bild 3 visar många 
likheter med hare-hunden. Sannolikt till-
hör de båda samma hundtyp.

Cassell skriver 1913 om hunden: ”Den 
var troligen spridd över hela den norra 
delen av Amerika, men eftersom den en-
dast passade som jakthund, har den efter 
skjutvapnens introducerande blivit ersatt 
av en blandras som springer ur eskimå-
hunden, newfoundlandshunden och ra-
sen ifråga, med tillfällig inblandning av 
europeiska sorter. Andra hundar använ-
der indianerna som slädhundar.” Med 
”andra hundar” beskriver faktiskt förfat-
taren här mackenzie husky, som var en 
blandning mellan inhemska indianhun-
dar/eskimåhundar och stora molosstyper 
såsom sankt bernhardshund och new-
foundlandshund. 

Bild 11.  Alaska-eskimå med sina hundar, Point Barrow, sekelskiftet 1800/1900.

Den i alaskan malamute-sammanhang 
välkände alaskaveteranen Arthur Tread-
well Walden skriver i sin bok ”A Dog 
puncher on the Yukon” att ”Där fanns 
annan slags hund som hette ’Porcupine 
River’ eller ’Mackenzie’ Husky. Dessa 
kom ursprungligen för väldigt många år 
sedan till genom en blandning av eskimå-
hund och några stora tamhundar, och var 
de bästa frakthundar jag någonsin har 
sett, väldigt mycket bättre än eskimåhun-
den och mycket större och starkare. I ett 
spann av dessa hundar, de finaste jag sett, 
vägde de från 45 kg till 72 kg.” 

Dock vet alla som kört hund i terräng, 
att Walden överdriver den övre vikten or-
dentligt, för en sådan hund kan ju knappt 
ta sig fram för egen maskin. Hundhisto-
rikern Geffrey Dinsdale från Kanada ger 
en mer rimlig genomsnittlig vikt för ha-
nar på 36 kg och för tikar 23 kg (pers. 
kom.). Waldens uttalande, däremot, styr-
ker idén att blandning mellan inhemska 
och utländska hundar skedde tidigt. Ef-
tersom Walden såg dessa på 1890-talet, 

kan man tänka sig att denna blandning 
kan ha uppstått när pälsjägarna kom 
till dessa trakter, d.v.s. redan i slutet av 
1700-talet.  

Slave
Dessa levde i skogslandet och försörjde 
sig på framför allt småvilt, skogsren, älg 
och fisk. Före kontakt med de vitas päls-
handel var det sällsynt med hundar här.

Tagish, Thaltan, Inlandstlingit, och Tut-
chone
Dessa folk hade en eller två hundar av 
större modell och en mindre jakthund 
(thaltan-björnhund, se nedan) per familj. 
Den större hunden användes som släd-
hund efter att de vita hade introducerat 
slädar under pälshandelns ankomst och 
senare under guldrushen.

Thaltan 
Denna stam hade hundar av olika stor-
lekar, en större, en mindre och en mel-
lastor. Den större liknade en varg fast var 
mindre. Den mindre var i storlek av en 



Polarhunden 1/2015   3736   Polarhunden 1/2015

foxterrier och var den berömde björn-
hunden. Den var svart, grå eller svart/
vit, hade en mankhöjd på 30-40 cm och 
vägde 5-8 kg. Dess ursprung är omdis-
kuterat. Den liknar de ryska laikorna, 
inklusive karelsk björnhund, utom i stor-
leken (bild 7).
 
Den större hunden användes från början 
som jakthund, men efter kontakt med den  
vite mannen (mitten av 1800-talet) började  
man bruka den som pack- och draghund. 
 Normalt hade en familj 2-3 hundar, men 
någon familj kunde ha 6 eller fler.

Thaltan-björnhunden är extra intressant 
eftersom man i början av 1900-talet först 
antog att den inte längre existerade i sin 
ursprungliga form, framför allt bero-
ende på att indianerna fått högeffektiva 
skjutvapen och hunden därigenom tap-
pat sitt värde vid jakt. År 1928 fann man 
dock några björnhundar i norra British 
Columbia och ett arbete att rädda rasen 
började. Den var inte helt lätt att föda 
upp, eftersom den skilde sig i många av-
seenden från vanliga raser. Till exempel 
ville valpar inte äta kommersiellt hund-
foder utan bara ”riktig” mat såsom fisk, 
vilt och kött. Tiken löper bara en gång 
om året, vill inte att man handskas med 
hennes valpar, de vuxna hundarna är 
självständiga och tillbakadragna, och de 
har stark flockkänsla.

Efterhand som tiden gick negligerades 
emellertid rasen och på 1970-talet för-
sökte en rasentusiast rädda rasen från to-
talt utdöende, men var några år för sent 
ute. Idag anses den av kynologer vara ut-
död som en ren ursprungsras, även om 
det finns entusiaster som påstår att rasen 
fortfarande finns kvar. Arkeologiskt ma-
terial av rasen uppvisar inget genetiskt 
samband med moderna raser.

Östra Subarktis

Cree- och Ojibwa (1800- och 1900-tal)
Enligt Young (1902) hade de en hundtyp 
som fanns i hela Kanada och som i stor-
lek var mellan ”Hare Indian Dog” och 
kimmiq (bild 8). Han fortsätter ”Utan 
tvivel hade det vid denna tid förekommit 
en avsevärd rasblandning med europeis-
ka raser. De hade också en mindre hund 
för jakt. ”Hundarna behandlades illa ge-
nom att de fick mer sparkar och förban-
nelser än smekningar och vänliga ord. … 
Den inhemska hundens liv bestod av …
konstant och hänsynslös försummelse.” 

Montagnais
Dels hade de en liten jakthund, som 
framför allt användes vid bäverjakt och 
dels en stor hund. Väinö Tanner skriver 
1947: ”Stora hundar hade de som regel 
inte, delvis för matmängden de behöver 
och dels för att de listiga huskyna snart 
lärde sig att själva vittja fällorna.” En-
dast några få familjer kunde ha råd med 
att hålla ett hundspann, då normalt med 
1-2 hundar.

Montagnais grannar, Naskapi-inuiterna, 
tog kimmiqen och släden till inlandet på 
1870-talet och sen vidare till Montagnais. 
Den typiska slädhunden från trakten var 
en ”blandras, lurvig best, vanligen mörk-
brun eller svart med ett lätt inslag av vit.” 
Montagnais slädteknik visar på influen-
ser från europeiskt håll, både vad det gäl-
ler hundar, slädar och selar. De kuperade 
hundarnas svansar för att undvika att få 
dem i ansiktet när man satt nära de sista i 
spannet. Kommandona var franska. Om-
rådena vi talar om hade stora snödjup 
så män och kvinnor (även gamla) fick gå 
före med snöskor och göra spår.

Bilderna 9 och 10 visar några indianhun-
dar från det östra Subarktis. Lägg märke 

till den lilla storleken. De har inte så grov 
benstomme som kimmiqen eller de stora 
blandrashundarna från norr samt har en 
måttligt tjock päls.

När började påverkan?

Erik Röde kom till Grönland redan år 
985 och det finns arkeologiska och his-
toriska bevis för att vikingarna tog med 
sina hundar, både stora och små, till 
Grönland och även till nordamerikan-
ska kontinenten. En del forskare uteslu-
ter inte att det finns genetiskt material i 
några av dagens polarhundar, som kan 
tänkas härstamma från vikingahundar. 
Den tidigast teoretiskt möjliga påver-
kan i modern tid kan ha skett så tidigt 
som 1577, då en europeisk hund fanns 
på ett skepp som kom till kontinenten, 
men det finns inget nedtecknat om att 
denna hund ens kom i land. Nästa gång 
man kom till Grönland och angränsande 
områden i norra Arktis var 1585-87 då 
John Davis utforskande dessa trakter och 
då hade med sig en stor hund. Mer tro-
lig händelse att hundar togs till Grönland 
var när danskarna år 1721grundade en 
koloni på ön. Åtminstone påstod Brown 
år 1875 att dåtidens grönlandshund till 
större delen troligen var uppblandad med 
europeiska hundar. Vi vet idag med hjälp 
av DNA-studier att grönlandshunden 
och den kanadensiske inutihunden sedan 
länge har haft genetisk utbyte och anses 
idag av en del forskare vara en och sam-
ma ras (Friis-Andersen, 2005) .

Om vi kikar på den Nordamerikanska 
kontinenten, kom Samuel de Champlain 
överens med Montaignais-indianerna 
om en handelspakt redan år 1603, och 
pälshandelsföretaget Hudson Bay-kom-
paniet startade sin verksamhet 1670 vid 
södra och västra områdena av Hudson 
Bay-bukten. Detta företag importerade 

tusentals och åter tusentals hundar från 
Europa de följande århundradena, och 
dessa hundar, ofta storväxta raser, blan-
dades med de inhemska. År 1680 hade 
pälshandelns mannar nått södra delen av 
Saskatchewan-floden, 1777 Winnipeg-
sjön, 1774 mynningarna av Saskatche-
wan-floden och Coppermine-floden, 
1786 Yellowknife-bukten och Stora Slav-
sjön, Mackenzie-floden 1796 och 1793 
Stilla Havskusten (Karamanski, 1983). 
Således blev i princip hela det nordliga 
Nordamerika efterhand påverkat av de 
europeiska hundarna. 

Flera områden i norr blev helt avfolkade 
genom svält eller sjukdom under åren 
1838-1848. Vintern 1843-44 var särdeles 
svår och Inuiterna i centrala Arktis miste 
sina flesta hundar. Det rapporteras i en av 
Hudson Bay-kompaniets annaler att man 
då hoppades att Chipewayan-indianerna 
skulle komma, så att de kunde låna ett 
spann. Således ännu en koppling till hur 
hundar spreds, som visar på möjligheten 
att även inuiter från de mest avlägsna 
regioner kunde få tag på hundar som 
kunde vara uppblandade. Åren 1846-47 
hade inuiterna hundar igen och var villi-
ga att sälja till Churchill trading post, en 
av nämnda kompanis handelsstationer. 
Hundar från båda håll gick alltså fram 
och tillbaka mellan de inhemska folken 

Bild 12
Inupiak-familj med hundar, troligen vid sekel-

skiftet 1800/1900.
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och de vita, med allt vad det innebär för 
möjligheterna till rasblandning, som man 
förstår var helt oundviklig.

En inuitby på nordvästra stranden av 
Hudson Bay förlorade alla sina hundar 
på grund av svält 1855. Sådana var livs-
villkoren för folket i norr, gott om mat 
ena året, svält det nästa. De första att 
duka under var naturligtvis hundarna. 
När det blev bättre tider, fick man lov att 
skaffa nya hundar från annat håll, d.v.s. 
om man själva överlevde, vilket ju inte 
alltid var fallet. Hela byars befolkning 
kunde som sagt gå under av svält.

År 1869 skriver Bannister om hunden, 
som han såg på Alaskas nordvästkust i 
närheten av Berings sund - ”Den genom-
snittliga storleken tycks ha överdrivits i 
några beskrivningar, även om rasen upp-
visar större storlek i andra regioner än 
dem som jag observerade den i. Några 
individer var lika stora som newfound-
landshunden (vars storlek på den tiden 
vi dock inte känner), men de allra flesta 
var avsevärt mindre, några t.o.m. mycket 
små i jämförelse. … I färg varierade de 
från vit till svart, med olika grader av 
grått och brunt, och många var broki-
ga. Några av dessa variationer i storlek 
och färg kan kanske skyllas på en aning 
blandning med utländskt blod, eftersom 
det bland alaska-eskimåerna finns ett 
stort antal korsningar med indianhundar 
från det inre av landet, och med sibiriska 
hundar som introducerades av ryssarna, 
och utan tvivel med olika former av hun-
dar från civilisationen, inkluderande den 
välkända ’gula hunden’…sannolikt in-
troducerad av valfångarna.” Jämför gär-
na med några av dagens hundar i Alaska 
på bild 11 och 12.

Bannister rapporterar vidare – ”Den 
största bedriften av detta slag som jag 

observerade utfördes av ett spann på 8 
hundar som alla, utom en, var rena eski-
måhundar… flera av dem lika stora som 
newfoundlandshunden. De drog 450 kg 
så långt som 6,4 mil på en dag. Jag har 
aldrig hört om ett spann eskimåhundar 
som överträffat detta, men den numera 
avlidne majoren Kennicott berättade för 
mig att Hudson Bay-kompaniets päls-
handlare kunde, med hjälp av speciell im-
porterad hund, som påminde något om 
en dansk mastiff, lasta sina slädar med 
en genomsnittlig vikt av 45 kg för varje 
hund.  …  En märklig variant av okänt 
ursprung, men troligen från Europa eller 
Ryssland, användes i viss utsträckning av 
ryssarna. Till utseendet liknar den herde-
hunden men är lika hög som newfound-
landshunden…”

Egna funderingar och 
kommentarer

Min poäng med denna artikel är att visa, 
att tack vare de olika eskimå- och indian- 
folkens nätverk av handelsvägar och kon-
tinuerligt utbyte av folk, hundar, verktyg, 
idéer etc. genom historien, möttes de in-
föddas hundar och de europeiska varvid 
deras blod blandades. Inte minst spelade 
pälshandelns folk en stor roll härvidlag. 
Det är en väl spridd myt att vissa infödda 
stammar av såväl arktiska som subarktis-
ka folk skulle vara isolerade, åtminstone 
tidvis, med resultat att deras hundar 
skulle ha undsluppit genetisk påverkan 
av de europeiska. 

Detta tror jag är en sanning med stor 
modifikation. Det är riktigt att byar tid-
vis kunde bli isolerade från omvärlden 
på grund av stränga yttre omständighe-
ter, men inte tillräckligt länge för att det 
skulle kunna ha någon inverkan på deras 
hundbestånds genetiska innehåll. Istäl-

let ser vi att man i olika regioner genom 
selektionsavel kunde få fram olika ty-
per, storlekar och färger på sina hundar, 
vilket ju kräver en tidsrymd som måste 
sträcka sig över år.  

De genetiska studier som hittills genom-
förts har siktat in sig på mtDNA, vilket 
inte ger information om hanens genetiska 
bidrag. Det stora problemet, emellertid, 
när man jämför de olika hundtypernas 
genetiska makeup, är att vi, såvitt jag 
vet, inte har något nollvärde, d.v.s. vi vet 
inte hur den av europeiska hundar opå-
verkade inhemska rasernas kompletta 
genetiska uppsättning såg ut en gång i 
världen. Därmed blir det knivigt att ut-
värdera släktskapsförhållandena.  

Slutnot

Största delen av materialet i denna arti-
kel, har jag inhämtat från Bryan Cum-
mins bok ”First Nations, First Dogs.”
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Avel och selektering

Det här med avel och selektering är ett ämne man kan diskutera länge 
länge och ändå aldrig bli klar. Många gör olika och tänker olika och har 
extremt olika mål.. 

Man kan ändra sig emellanåt när man 
upptäcker saker man behöver ändra 
på. Detta brukar uppstå när man tittar 
på någon annan kennel hur de har det -  
ibland behöver man lite perspektiv från 
andra eller man helt enkelt ändrar inrikt-
ning. Tänkte berätta lite om hur vi gör 
och hur vi tänker. 

Hur vi har det och vill ha det
Vår kennel består av en massa huskys – 
alla med olika personligheter. Det de har 
gemensamt är att de är otroligt duktiga 
arbetskamrater SAMT de fungerar till-
sammans i flock. Det kan ibland vara 
någon som sticker ut på ett negativt sätt 
men accepteras ändå av flocken.  Går 
bra med någon sådan individ men det är 
inte riktigt önskvärt. Vad som är viktigt 
är att de ska vara så tysta som möjligt. 
Eftersom vi har många hundar, många 
starter och många korta turer är detta 
viktigt både för oss och hundarna att de 
är så tysta och lugna som möjligt. Ibland 
tar det tid innan gästerna blir klara så de 
måste stå och vänta ett bra tag och då är 
det praktiskt med lugna hundar.  En bit 
in i vintern är det nästan helt tyst både 
vid matning och starter samt när det 
kommer gäster. Det ska vara så lugnt och 
tyst som möjligt, en lugn och trygg flock.
Vi har hundarna två eller tre tillsammans. 
Antingen hanar eller tikar aldrig mixade 
burar. Oftast är det ju så när tikar börjar 
löpa så brukar det kunna va ganska lugnt 
tills den dag man flyttar ut någon av dom. 
Då börjar detta ylande och skrikande 

och irritationen mellan burarna. Det är 
många år sedan vi började göra så här 
och vi har aldrig ångrat oss. Blev varnade 
från många håll att detta skulle aldrig gå. 
I början fick vi flytta om en del eftersom 
vi såg att de inte trivdes tillsammans men 
sedan har det gått fint. Man måste ha 
fingertoppskänsla eftersom även hundar 
mognar och ändrar sej så ibland måste 
man flytta om. Men det ska ju vara INN-
AN det blir tjafs och slagsmål.

Vi har i de flesta burar armeringsmatta 
så det är stora maskor. Vi accepterar inte 
tjafsande mellan burarna och det har vi 
helt fått bort.  Det är endast när det kom-
mer in en vuxen i flocken som vi ibland 
får flytta om lite.

Avel
Naturligtvis är arbetsförmågan det vikti-
gaste, sen sociala biten (både gentemot 
människor men också andra hundar) och 
sist exteriört.  De ska kunna jobba hårt 
utan att bli på dåligt humör. Helt enkelt 
BRA MENTALITET (detta ämne tar en hel  
tidning i sej att gå igenom) De ska kunna 
ha lätt att slappna av, dricka bra, bra päls 
mm. Det är mycket att tänka på.  Dessa 
saker är det vi vill ska vara på alla vi av-
lar…dock det där med utseendet är inte 
alltid det viktigaste där försöker vi att de 
ska komplettera varandra. Naturligtvis 
vill vi ha fram så fina individer som möjligt 
och det är ett mål vi försöker nå men för 
oss är det viktigaste att de är funktionel-
la, duktiga och trevliga mot allt och alla. 

När vi har kullar har vi gjort på olika vis 
vad det gäller försäljning. Ibland behål-
lit alla och ibland en eller flera.  Detta 
vet jag diskuteras hett och intensivt bland 
huskyfolk. Vad är det rätta och vad är 
mest seriöst.  Säljer man fler än man be-
håller är man oerhört oseriös och bara 
tänker på pengar.  Ska inte bli långrandig 
men det kan jag säga att på avel blir man 
inte rik. Ser det inte som ett komplement 
till företaget som många tror. Alla betalas 
moms och skatt på. Vinsten man får en 
gång äts upp när nästa kejsarsnitt kom-
mer och tiken är oförsäkrad. 

Det vi upptäckte när vi importerade våra 
första hundar från Jennifer och Blake 
Freking var hundar exakt som vi ville 
ha dom. Oerhört duktiga, uthålliga, lätt-
samma, trevliga – en perfekt turisthund! 
Därför har vår avel i största hand bestått 
i Jedeyekombinationer  med andra linjer. 
Vad det gäller hundar med taskig menta-
litet skulle jag tro att en del beror nog på 
dålig avel, en del på dåligt handhavande 
och faktiskt större del än man tror be-
ror på sjukdomar. Jo jag är övertygad att 
många sura/elaka hundar inte mår bra 
och ej är friska.

Vad och hur vi selekterar
När vi selekterar en vuxen hund vill vi att 
man kommer och tittar på hunden och 
ser hur den fungerar i vår flock. Det är 
jätteviktigt för en hund som är på ett sätt 
i vår flock kan bli en helt annan någon 
annanstans. Även att man kommer och 
kör den så man får se hur hunden jobbar. 
Det är också lättare att prata med var-
andra ”på riktigt” än genom skrift eller 
telefon.

Man måste vara ärlig i sin beskrivning 
av hunden, varför man selekterar och till 

vilket hem man vill ha åt den. Eftersträ-
van är alltid att det ska bli ett varaktigt 
hem. Finns ingen hund som är helt per-
fekt, det finns alltid negativt och det är 
viktigt att kunna beskriva detta och för-
söka förklara så bra det går.

Det vi selekterat ut är små hundar. Även 
hundar som inte varit så stora arbetsnar-
komaner har vi selekterat sedan några år 
tillbaka. De passar med fördel till vilken 
annat hem som helst som kör för att det 
är roligt. Även hundar som vi anser inte 
passar i stor flock.

Vi tar oss tid för hundarna, en del mog-
nar sent. Det får också ta tid att hitta 
rätt hem till en vuxen hund. Det ansvaret 
tycker jag man måste ta som uppfödare.

Gamla hundar
Gamla hundar är guld värda för oss. De 
är lugna, stabila och ofta anledningen 
att våra gäster kommer tillbaks många 
gånger. En del följer oss på facebook 
för att höra hur det är med deras favo-
rit osv. Vi tar aldrig bort en hund som är 
gammal och frisk. Däremot när kroppen 
börjar ge vika så är det dags för att säga 
hej då. Om alternativet är medicinering 
eller smärtstillande då tar vi ett beslut. En 
draghunds liv skall vara värdigt på alla 
sätt och vis. Ett år hade vi 14 hundar som 
var halv- eller helpensionerad. Då var det 
kris och mycket pusslande blev det för att 
alla andra skulle få den vila de behövde. 
Den dagen vi av ekonomiska skäl väljer 
att låta en frisk hund somna in den dagen 
slutar vi. 

Bra avel
Vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt 
är helt och hållet upp till läsaren att be-
döma. Så här gör vi och så här kommer 
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Information från en Kennelkonsulent

Har varit konsulent ett antal år för SKK 
och det är ett otroligt lärorikt och intres-
sant jobb. När jag åker runt på mina be-
sök tittar jag naturligtvis på hundarna, 
hundhållningen men också på pappersbi-
ten. Kommer här att skriva ner lite tips 
eftersom jag får många frågor angående 
detta både från kennlar, valp/hundkö-
pare osv. 

Det finns många ? runt omkring detta 
med försäljning av valpar/hundar. Många 
tror nog att reglerna när man är medlem 
eller har kennel i SKK enbart gäller val-
par och ej vuxna hundar. 

När man säljer en hund/valp gäller sam-
ma regler som när man säljer en vara. I 
dagsläget finns inga speciella regler för 
försäljning av djur. Därför innebär det 
att de lagar och regler som skyddar en 
konsument när man köper bil t.ex. även 
gäller när man köper hund. Konsument-
köp är ett köp som är särskilt reglerat 
i konsumentköplagen och detta är en 
tvingande lagstiftning. SKK's köpeavtal 
är granskat av Konsumentverket och ut-
format så att det stämmer överens med 
konsumentköplagen.

När en uppfödare säljer till en annan upp-
födare är konsumentköplagen som regel 
inte tillämpbar utan då gäller köplagen. 
Som uppfödare i SKK är man dock alltid 
skyldig att använda sig av SKK's avtal.

När man säljer en hund övergår ägande-
rätten till köparen utan inskränkningar. 
Det går därför inte att skriva in klausuler 
om t.ex.: man får inte avla med vilken 
hane som helst,  måste röntga hunden, 

man vill ha en valpkull osv osv.  Detta 
strider mot SKK's grundregler. 

Får många frågor om detta eftersom säl-
jaren vill försäkra sig om att valpen/hun-
den får så bra omvårdnad som möjligt 
men även ha full kontroll på sina avkom-
mor. Detta är alltså inte möjligt.

Som kennel har man den skyldigheten/
ansvaret att sälja rätt hund till rätt kö-
pare. Är man osäker kanske man bör 
tänka efter en stund till för när man väl 
sålt den så har man. Jag vet att som ken-
nelägare är detta tufft och jag har själv 
tänkt många gånger att man känner sig 
otillräcklig och att man är i en utsatt situ-
ation. MEN när jag satte mig ner och rik-
tigt tänkte genom detta så kom jag på att 
de gånger jag litat på mig själv och min 
erfarenhet har det alltid blivit rätt. Jag 
själv släpper aldrig en hund utan att det 
känns 100 % rätt. OM det ändå skulle 
hända något så köparen måste/vill sälja 
hunden brukar uppfödaren vara den för-
sta som man ringer till. 

Enligt paragraf 4:2 skall valpen/hunden 
vara veterinärbesiktad och intyget ej vara 
äldre än 7 dagar. Detta gäller alltså både 
valpar samt vuxna. Spara alltid en kopia 
av intyget. Detta intyg är bästa sättet att 
visa att valpen var frisk vid leverans. Ett 
intyg som är äldre än en vecka när hun-
den levereras kan medföra att en dolda-
felförsäkring inte gäller och att hundens 
individuella försäkring inte täcker veteri-
närkostnaderna. 

Vid betalning av handpenningen (max 
15 % av köpeskillingen) måste det klart 

vi att fortsätta. De som är intresserade 
och har frågor får gärna mejla så svarar 
jag när tid finns. Det vi vill ha fram är en 
arbetande husky med bra mentalitet som 
älskar sitt jobb. Det viktiga tycker jag att 
vara ärlig och att kunna prata uppriktigt 
om sina hundar. Det är av skiten man ska 
lära sej så det är bara dumt att mörka 

eller ljuga, det befrämjar inte rasen alls. 
Det finns en husky för alla – det gäller 
bara att hitta den, eller rättare sagt typen 
man vill ha. Vi har funnit vår.

Maria Gustafsson
Indian Tribe Husky´s 

Med bara lina och sele kan man göra fina turer på senvintern i Tänndalsfjällen. 
[Foto: Helene Ouchterlony]
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Ett årsmöte har passerat och med det har rasklub-
ben en ny styrelse, eller kanske borde jag säga en 
nygammal styrelse. De ledamöter som stod i tur att 
avgå ställde upp för ytterligare en period vilket fick 
till följd att styrelsen idag ser ut så som den gjorde 
före årsmötet. Kontinuiteten är således säkrad på 
gott och ont. Kontinuitet är bra eftersom det fö-
rhindrar ryckighet i verksamheten, men kan vara 
av ondo då det samtidigt kan cementera verksam-
heten. Det sistnämnda blir viktigt för oss att vara 
uppmärksamma på och att försöka ha örat mot 
marken så att vi känner av ”vibbar” utifrån.

Vid årsmötet fastställdes en verksamhetsplan för 
2015, vilken går att läsa på vår hemsida. Stort fokus 
ligger i denna plan på att öka aktiviteten inom avel-
srådet eftersom det är där det långsiktiga rasarbetet 
sker. Mer direkt så väntar under det kommande 
året en säsongsavslutning tillsammans med Norsk 
polarhundklubbs avelsråd för grönlandshund där 
specifika rasfrågor kommer att diskuteras, vi kom-
mer att genomföra en specialutställning för grön-
landshund m.m. Verksamhetsåret 2015 känns fyllt 
med aktiviteter för oss och våra hundar och fokus 
kommer att ligga på att framhäva rasens ursprung 
och de krav det ställer på oss som grönlandshund-
sägare om vi vill/skall leva upp till klubbens stadgar.

Återigen vill jag puffa för vår och för den delen, 
hela SPHK’s nya hemsida där det sker kontinuerliga 

Fräna av Trolldom, ca 9 mån. [Foto: Helene Ouchterlony]

och tydligt stå om den är förverkad i 
det fall att köparen avbeställer köpet. 
Information om överenskommelsen ska 
skriftligen framgå av avtalet. Vid emot-
tagandet av handpenning måste SKK's 
avtal upprättas.  Om parterna inte har 
kommit överens om att handpenningen 
är förverkad vid avbeställning har uppfö-
daren ändå möjlighet att kräva ersättning 
av köparen för vissa kostnader som har 
uppkommit med anledning av avbeställ-
ningen, om sådana anspråk görs måste 
uppfödaren styrka dessa kostnader.

Vi måste komma ihåg att dessa regler gäl-
ler alla raser och var man än bor i landet.  
Kostnader kan vara extra resor till vete-
rinären (en del har måååånga mil enkel 
väg till veterinär och man kanske tom 
måste ta ledigt från jobbet), kostnader 
för veterinärintyg som man nu måste ta 
nytt igen, annonser i fackpress t.ex., (inte 
billigt i alla hundtidningar) osv.

Ofta kommer också frågan upp om pris-
avdrag för kryptorchid. Tidigare var det 
så och man rekommenderade att betala 
tillbaka 15 % av köpeskillingen. Så är 
det inte idag. Säljaren svarar ej för ex-
teriöra fel i den mån utvecklingen eller 
avvikelsen inte påverkar hundens hälsa 
eller funktion som sällskapshund. Det 
är endast sällskapshundar som säljs med 
SKK's avtal. Ofta är det inte nödvändigt 
att operera/kastrera en kryptorchid hund 
men många väljer ändå att göra detta i 
föregående syfte. Säljaren är inte skyldig 
att ersätta förebyggande operationer och 
sådana ingrepp ersätts inte heller av nå-
gon försäkring.

När det gäller avel är det några saker 
även där jag ofta får frågor om. Här kan 
jag sammanfatta det lite enkelt och kort. 

Man får ej para tik tidigare än 18 mån 
ålder (detta gäller alla raser) och ej heller 
äldre än 7 år om hon ej haft kull tidigare. 
Om tiken är äldre än 7 år och haft kull 
tidigare skall hon ändå veterinärbesiktas 
innan parning. Intyget får ej vara äldre 
än en månad innan parning. En tik som 
är 10 år får EJ paras.

Precis som med mångt och mycket annat 
är man skyldig att ta reda på de regler 
som finns i den klubb, förening mm man 
är med i och så även när det gäller med-
lemskapet i SKK. Det skickades ut bl.a. 
en broschyr som heter AVTAL som är 
jättebra. LÄS DEN.  En del av min text 
här är hämtad från denna. Har Ni frågor 
eller funderingar ta kontakt med närmas-
te kennelkonsulent och fråga. Det vi inte 
vet redan kan vi ta reda på. Meningen 
med att vara kennelkonsulent är att vi 
ska vara en länk mellan SKK och Ni alla 
uppfödare och medlemmar. 

Jag tror att de flesta problem kan undvi-
kas om man har god kontakt med varan-
dra och visar varandra respekt. Att hitta 
rätt hem till valpar/hundar är inte alltid 
lätt men låt det ta tid. Det är hundarna 
värda!

Maria Gustafsson
Kennelkonsulent i Västerbotten
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Avelsrådet för grönlandshund informerar

Vi har ju under ett par år haft som en punkt i vår verksamhetsplan att vi ska gå 
igenom statistiken för HD (höftledsdysplasi)-röntgen och försöka finna eventu-
ella linjer eller individer som ger mera eller ingen sjukdom. Allt för att kunna 
informera den som planerar en  parning eller ett valpköp.

Detta har visat sig vara omöjligt beroende på det låga antalet röntgade  hundar. 
Det blir för många hål i väven för att man ska kunna följa trådarna. HD-index, 
som har blivit alltmer vanligt att använda, förutsätter betydligt fler röntgade 
individer än vad vi nu har. Därför får vi i avelsrådet tyvärr konstatera att vi inte 
kommer att kunna genomföra denna punkt i vår verksamhetsplan!!!!
 
Vi vill dock fortsätta att verkligen propagera för röntgen. Vi är helt övertygade 
om att det i en liten och arbetande ras som vår, är av stor vikt att känna till hur 
det ser ut med HD-förekomst.

Hur skulle du känna det att se hur din hund vid kanske 3-4 år inte längre klarar 
av att följa med dig ut, för att den får ont när den arbetar  p.g.a. HD.....

Om vi lyfter blicken och tittar på rasens framtid: Om det plötsligt visar sig att 
flera hundar än idag blir sjuka, och vi inte har något underlag för att vidta åt-
gärder – vad gör vi då? En hund kan bära på anlaget utan att själv visa symptom. 
Därför är det så viktigt att alla i en kull HD-röntgas, inte bara den som eventuellt 
ska användas i avel.
 
Vi uppmanar därför alla uppfödare att låta en summa, som ska bidra till röntgen-
kostnaden, ingå i valppriset och betala tillbaka den när valpköparen har röntgat 
hunden. Vår ambition är att kunna publicera någon bra artikel om HD framöver.

 God säsong, alla grönlandshundsägare! 
 Avelsrådet/Hélène O

uppdateringar av vad som sker inom klubben. Gå in där ofta så att ni håller er upp-
daterade om vad som händer inom SPHK i allmänhet och rasklubben i synnerhet och 
glöm inte bort att skicka in material till hanhundslistan, valpkullar och bildgalleriet.

Lennart Andersson
Ordf.

Fräna (av Trolldom) som valp och Smilla (av Wanvare). [Foto: Helene Ouchterlony]
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Meritering och årsmöte i Hamra

Rasklubben för grönlandshund hade bjudit in till meritering, Dp60 och 
Dp10, i Hamra i samband med årsmötet i slutet av vecka 3. Glädjande 
nog var det god uppslutning i spåren, 20 ekipage i Dp60 (Grönlandsme-
riten) och 15st i Dp10 (Grönlandslöpet). I båda proven fanns både alas-
kan malamute, samojed och grönlandshund representerade. Så roligt att 
se både gamla och – framför allt - nya medlemmar i detta sammanhang.

Dp60 dag 1, Karin Olsson. [Foto: Miriam Taekema]

Första dagen av Dp60 bjöd på en tung 
bana. Temperaturen låg runt 0, och det 
hade kommit en hel del snö och det blås-
te dessutom. Banpreparatörerna gjorde 
ett storartat jobb (då också – den mesta 
tiden var naturligtvis nerlagd långt inn-
an). Men skidorna sög fast och snön var 
mjuk. En del kom i mål ganska trötta. 

Andra dagens bana var desto trevligare 
och tiderna på 30 km blev ca. 20 min 
kortare. Allra snabbast runt blev Fred-

rik Petri med sitt samojedspann, och 
han lyste som en sol. Bästa spann i släde 
(AM&Grl) blev Fredrik Persson med sina 
4 grönlandshundar. Bästa pulkaåkare var 
Lennart Andersson med grönlandshun-
den Bore i enspann.

Dp10 på söndagen bjöd på härligt väder 
och mycket variation på ekipagen. Här 
är det ju många som ska köra en hund 
ensam som normalt är van att gå i stör-
re spann, och det kan ju ha sina sidor. 

Carina Olsson Dp10. [Foto: Miriam Taekema]

Dp60 dag 1, in det stora vita, Helen Söderström. 
[Foto: Miriam Taekema]

Liksom det ofta är första gången under 
tävlingsliknande förhållanden som en 
nybörjare (hund och/eller förare) går 
sträckan. Några som startade i slädklas-
sen fick gå bredvid en bra bit ut på spåret 
och resonera med sin hund om hur det 
skulle gå till.

Start och mål när man kör i Hamra ligger 
på en sjö och från start- och målområ-
det har man god överblick över spannen 
i början och på slutet. Vi kunde se hur 
Angelo de Guard och Torbjörn Tellström 
fortfarande på andra sidan sjön hade 
samtal med sina hundar. Men runt kom 
de! Bra jobbat! Trägen vinner. 

I pulka hade vi några som startade för 
första gången. Det kan vara en stor skill-
nad, jämfört med att köra på egen hand, 
att veta att man ska vara på en viss plats 
(startlinjen!) vid en viss tid med allt i ord-
ning (tolkbälte, nummerlapp, rätt skor 
på fötterna m.m.). Men alla genomförde 
sträckan! Och även om man är en rutine-
rad förare, så kan det hända saker. Gösta 
Karlbergs ena hund var så ivrig i starten 
att han kastade sig framåt med en iver 
som drog av draglinan! Men är man ru-
tinerad, så har man lite grejor i reserv, så 
det ordnade sig det också.

Alla kom i mål med positiva intryck, gla-
da miner och en erfarenhet rikare.

Fullständiga resultatlistor hittar ni på 
hemsidan. Årsmöte avhölls med sedvan-
lig dagordning utan några större föränd-
ringar i styrelsen och munter middag som 
Monica Hjelm sett till att få på bordet 
intogs därefter. 

Tack än en gång alla ni som gjorde denna 
helg så minnesvärd! 

Helene O/provledare

 Fredrik Petri Dp60. [Foto: Miriam Taekema]

Fredrik Persson Dp60. [Foto: Miriam Taekema]
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SPHK’s rasklubb för grönlandshund 
inbjuder till officiell utställning för grönlandshund 

den 29 augusti 2015

Plats: Herrfallet Camping, Arboga
Domare: Gunilla Sandberg

Anmälningsavgifter:

Valp (4-6 och 6-9 månader) 200 skr
Junior (9-15 månader) 350 skr
Unghund  (15-24 månader) 350 skr
Öppen  (24 månader - ) 350 skr
Bruks (24 månader - ) 350 skr
Champion 350 skr
Veteran (8-10 år) 300 skr
Veteran (> 10 år) 100 skr

Fr.o.m. den 3:e fullbetalande hunden är 
anmälningsavgiften 300 skr.

Utlandsregistrerade hundar skall bifoga kopia av stamtavlan!

Anmälan sändes till: 
Hélène Ouchterlony, Hanstavik 15, 134 61 Ingarö

Sista anmälnings- och betalningsdag: 8 augusti 2015.

Avgiften betalas in på rasklubbens plusgiro 517513-8

För bokning av övernattning och vägbeskrivning se: http://www.eurocampings.
se/sverige/vastmanland/arboga/herrfallet-stugby-amp-camping-111615/

V Ä L K O M N A!

Hytter  pr døgn     
15 m2 2 (4) senger 240 enkel  camphytte
18 m2 4 senger 285 enkel camphytte
35 m2 6 senger 555 2 soverom bad m/dusj wc
60 m2 6 senger 745 3 soverom bad m/dusj wc
51 m2 6-8 senger 745 2 soverom bad m/dusj wc
18 m2 og 20 m2 2 senger 380 1 rom + bad m/wc

Grønlandshundtreff

10. - 12. April 2015

SPHK ved rasklubben for grønlandshund og
NP ved avlsrådet for grønlandshund

inviterer til treff på
Johnsgård Turiststasjon ved Femunden.

(4 mil fra Femundtunet. 9 mil fra Idre)

Priser på Johnsgård
Hytter bestilles direkte ved å kontakte Johnsgård www.Johnsgard.no

Velkommen til en sosial og trivelig hundehelg.

Program legges ut på klubbenes hjemmeside senere.

Mer information:
Rita Lysholm: rita@wanvare.no   +47-92614849
Gisle Uren: gisle@rennfokk.no  +47-91727477

Lennart Anderson: 2luba@telia.com   +46-730504549
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SPHK:s rasklubb för alaskan malamute bjuder in till

GLAVERDRAGET !

20-22 mars 2015 i Sulviken, Jämtland

Glaver löpet – DP10 (10 km)
Fredag 20/3 – DP10
Klasser: Pulkastil: 1-spann, Slädhundstil: 1-spann.
Startavgift: 150:- /spann
Motionsklass: 100:- /spann

Glaver  racet – DP60 (2x30 km)
Heat 1: Lördag 21/3. Heat 2: Söndag 22/3
Klasser: Pulkastil: 1-4 spann, Slädhundstil: 1-6 spann.
Startavgift: 450:- /spann
Motionsklass: 200:- /spann

Betalning: Kontant på plats.

Anmälan: Senast 16 mars till Michelle@hundsteg.se

Boende: Tältsängplats i loge i Sulviken (100:- /person) bokas på 
Michelle@hundsteg.se. Alternativt rum och stugor på Kallsedes Fjällcenter (15 
km från Sulviken) – www.kallsedet.com

Gemensam middag: Knytkalas lördag 21/3 i logen. 
Anmälan till michelle@hundsteg.se senast 16 mars.

Prisbord: Ta med ett bidrag till prisbordet! 

Meritering: 
Dragprov 10 (DP10) erbjuds för alaskan malamute och grönlandshund. 
Dragprov 60 (DP60) erbjuds för alaskan malamute. 
Samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsregler. 

Grönt kort och licens krävs för tävling och meritering (ej motionsklass)

Glaver betyder ”glad och munter” på Jämtlandska

Välkomna till Sulviken

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Christer Afseér, 070-320 53 32

Stykketgården, Västra Sidan 248
780 69 Sörsjön esseth-afseer@telia.com

Vice ordförande
Daniel Kaar, 070-5431799

Daniel.Kaar@konsumgavleborg.se

Sekreterare 
Emelie Bengtsson, 070-509 90 22 

Karlsborgsvägen 15, 121 52 Stockholm
emeliebengtsson85@gmail.com

Ledamot / Aktivitetsansvarig
Torbjörn Tellström

Sulviken 310, 830 05 Järpen
torbjorn.tellstrom@zonline.se

Ledamot
Annelie Carlsson

1:a suppleant / Kassör
Sarah Torsell 

2:a suppleant 
Birgitta Karlgren, 073- 514 31 09

Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

Revisor: Lennart Johansson

Revisorssuppleant: Lena Johansson

Valberedning
Ida Vähäsalo och Tess Lindman

Meriteringssekreterare
Michelle Ohlsson (sammankallande)

Avelsråd
Linda Söderström (sammankallande), 

Göran Dernebo, Irene Hansen, 
Anki Heinonen

Utställningssektion
Jennie Kraft Hult (sammankallande), 

Annelie Carlsson

Webbansvarig
Tess Lindman

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
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Inbjudan till seminariehelg med
Karsten Grønås och Eveline Koch

”Funktionell anatomi och rasens standard – Siberian husky”

 Datum: 12-14 juni 2015    Plats: Torsö bygdegård, Mariestad.
Kostnad: 500kr/person, inkl. seminariet, fika och lättare lunch lörd. och sönd.

Sista anmälningsdag/betalningsdag: 30/3-2015
Pengarna sätts in på rasklubbens bg: 751-6289, 

märk med namn samt ”seminariehelg”.

Detta blir en mycket intensiv och lärorik helg, försök att lämna hundar hemma!
Pensionat finns strax utanför Mariestad, www.mariestadshundpensionat.com 

Seminariets innehåll
Lördagen ägnas åt teori och föreläsning om hur hundens anatomi ska se ut för 
att uppnå bästa möjliga funktion för hundarnas arbete framför släden. Söndagen 
består i att praktiskt kunna bedöma hundar i deras rörelse och byggnad. Vi om-
sätter det vi teoretiskt lyssnade på under lördagen till praktiskt lärande.

Information/Boende
Vi kommer vara på Torsö Bygdegård (Camping på Torsö, 1,5 mil från Marie-
stad) där det finns tillgång till lokaler med kök, boende, camping, badplats, m.m. 
I dagsläget har vi som klubb bokat de stugor som finns (3 stycken 4-bäddars) 
samt en lägenhet i bygdegården med 7 bäddar. Dessa bokas genom Jenny vid 
intresse, maxpris per bädd: 200kr/natt. Tält: 150kr/dygn och husvagn/husbil: 
170kr/dygn. Gemensam tacomiddag eller grillning lördag kväll till billig peng. 
Vid intresse kan frukost erbjudas.
Se mer på www.tbif.se

Anmälan
Anmälan är när man betalat in anmälningsavgiften till rasklubbens bg. Anmälan 
är bindande och ångrar man sig får man överlåta sin plats genom att ”sälja” sin 
till någon annan. Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka vid inställt arrang-
emang.
Skriv gärna önskemål angående boende: stuga, tält eller egen husvagn/husbil eller 
om man löser eget boende.
Det kommer endast finnas 35 platser till seminariet, så det är först till kvarn som 
gäller….

Anmälan görs till
Jenny Larsson         jennylar1@hotmail.com
Linda Nordlund      linda.nordlund@icloud.com

Detta arrangemang är ett samarbete med SPHK – rasklubb för siberian husky. 

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

Valpförmedling/omplacering 
Ann Wessman
0651-220 87, 070-341 88 15
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

På tur i Koppången, i led går Broscheit Fang’s Hex & 
Tjalbergets Crazy Indian Tabac. 

[Foto: Jessica Cerny, Varghvites kennel]

Att knyta ihop säcken

Det är det jag håller på med som bäst just nu! Med 
andra ord att skriva rasklubbens årsberättelse.

Att blicka tillbaka på året som gått är intressant 
och det händer hela tiden saker, utöver det vanliga 
styrelsearbetet. 

År 2014 präglades i hög grad av arbetet med de 
nya meriteringsreglerna och det arbetet kommer att 
fortsätta in på 2015.

Årsmötet kommer även den här gången att hållas 
i Norråker, 21 mars och jag hoppas att ni är 
många som har möjlighet att åka dit. Efter 2 år 
som ordförande, kommer jag att ta en paus från 
styrelsearbetet och lämnar över till nästa person att 
fortsätta arbetet med rasklubben.

Ny adress till hemsidan är: http:/sphk.se/siberian-
husky

Anita Mortensson, ordförande



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

GRÖNLANDSHUNDVALPAR. KEN-
NEL KALAALLIT
Födda 15/12 2014, 2 hanar och 3 tikar.
Far är SEUCH Kalaallit´s Born To Run 
Kimiq S42404/2007 och N 21789/2006. 
Brun/vit medelstor grl.hund av den 
kraftigare typen. Mor är Yr av Wanvare 
SE 61215/2010 och NO40109/10. Vit/
grå/brun medelstor grl.hund av något 
lättare typ. Inavelsgrad 0. Föräldrarna 
är HD fri A, Friska och sunda hundar 
med god mentalitet. Båda har gjort flera 
godkända dragprov. 
Vid intresse ring 076 8494750 alt 070 
2514201 alt 0532 25236 eller maila 
marialutken@yahoo.se Maria och Per-
Åke www.kalaallit-vanerbacken.se

Valpar till salu
Mor: SE26025/2010 Vintervisa´s Is Ra-
nunkel
Far:  NO49042/10  Thor av Vargevass
Det föddes 7 fina valpar i kullen och det 
finns 4 tikar till salu.
Jenny Larsson - kennel Västsibbes
Mariestad
070-2056529
jennylar1@hotmail.com
www.vastsibbes.wordpress.com

Medlemsannonser

GRÖNLANDSHUND SIBERIAN HUSKY

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest

Stora bilden: Bild IMG_7002 Ledarhundar Snöstormens Husky’s Jack & Broscheit Fang’s Hex. 
[Foto: Jessica Cerny, Varghvites kennel]

Små bilder: Fr. vänster till höger: 
1: Aurora Borealis Adventures på övernattningstur.

2: Underbar dag på Degermyran
3: Engelska gäster ute på tur [Foto: Donald Eriksson]



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

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

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

”Jag måste trivas 
i tältet, det är ju 

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

Posttidning   B


