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

Artiklar och bilder till POLARHUNDEN sänds till:
Mia Karacs,  Heden 1,   777 94 Söderbärke

E-POST: polarhunden@gmail.com  Tel: 072-398 65 34

Ansvarig utgivare: Anders Hörnlund, Sandbäcken 1. Torsö, 542 91 Torsö, 070-56 11 516
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl och Helene Ouchterlony
Tryckeri: Pipeline Nordic AB, Stockholm.

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:
Maria Gustafsson, Ekorrsele 35, 922 91 Vindeln, Tel 0933-63055, 0705-799 338 
maria@auroraborealis.nu 

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2017:

 Nummer 2:  Manusstopp 17 mars  Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 19 maj  Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 18 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 3 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

Grönlandshundsvalparna Asasaqs Tilioq och Asasaqs Tatigaa. [Foto: Lena Tano]



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: Anders Hörnlund ordforande@sphk.se
 Sandbäcken 1. Torsö 070-56 11 516 
 542 91 Torsö 
Sekreterare:  Emma Månsson sekreterare@sphk.se
 Splintvägen 6   073 421 97 11
 831 72 Östersund 
Vice ordförande Petra Dalenklint petra.dalenklint@gmail.com
 Hjälstavägen 1 070 273 75 42
 749 62 Örsundsbro 
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:  Alf Hallén  070-216 75 88
Mälardalen: Petra Dalenklint 070-273 75 42
Södra:  Sverker Björk 070-563 30 40
Västra:  Rose-Marie Eklund 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson 0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute: Michelle Ohlsson 0738-41 82 49
 Skogvaktarvägen 15 
 830 05 Järpen michelle@hundsteg.se
Grönlandshund: Helén Söderström 0921-651 31
 Hedsvedjevägen 30 076-14 65 131
 961 44 Boden hedsvedjan@hotmail.com
Samojed: Camilla Nyström 073-651 18 18
 Rosenlundsvägen 10  
 746 93 Bålsta  
Siberian Husky: Ylva Malmberg 076-221 11 11
 Östra Syningevägen 106 
 761 91 Norrtälje  kennelsnowstreams@gmail.com

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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Årets första nummer och väldigt lite material 
ifrån Er medlemmar. 

Flera underklubbar skickar inget och det tycker 
jag är mycket konstigt. Detta är en medlemstid-
ning där klubbarna ska kunna nå ut till ALLA 
sina medlemmar. Inte till bara de som har inter-
net. Jag kan inte tro att det inte finns NÅGOT 
att skriva eller bara välkomna nya medlemmar i 
distriktet eller rasklubben.

Jag har fått lite tips på artiklar som skulle kunna 
vara intressanta att läsa, tyvärr har jag inte till-
gång till Polarhundens ALLA nummer genom 
åren, så i så fall vore det bra om ni scannade in 
de sidorna och skickade till mig. 

Tips på annat roligt ni vill ha med i tidningen har 
jag efterlyst förr men gör det ändå igen :-)

Tidningen är till för Er, så kom med tips.

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN

//Mia

Min tokiga, älskvärda kille. SE JV-16   
Okami’s Teaser N’ PartyPleaser. 

Bilden säger så mycket om hur en 
siberian är. Levnadsglad, älskar snö, 
älskar att springa och ge allt i spåret. 
Ägare: Eva Seger [Foto: Lina Lindfyr]

Omslagsfoto: 
Trond Hansen på Vildmarksracet. 
[Foto: Björn Andersson]



LEDARSKALLET
Det ljusnar!

Jag vill börja med att önska alla 
en god fortsättning på det nya 
året. Dessutom vill jag tacka den 
grupp som har arbetat fram de 
nya meriteringsreglerna som bör-
jar gälla 2017-01-01 till och med 
2021-12-31. SKK har gjort några 
mindre ändringar i det ursprung-
liga förslaget innan det fastställ-
des. Meritering är ett bruksprov 
som ligger inom ramen för SKK/
ptk. Det är också ett krav för att 
få utställningschampionat och 
polarhundchampionat. Merite-
ring är ett tillfälle för alla som vill 
pröva sina hundar där syftet är att 
bevara rasernas specifika egenska-
per. Vad gäller rasernas framtid 
och avel är meriteringen ett viktigt 
verktyg i valet av avelsdjur. 

Ska vi gemensamt inom SPHK 
lyckas bevara och vårda arvet av 
våra polara hundar är det viktigt 
att meriteringstillfället prövar ra-
sernas ursprungliga egenskaper 
och bruksändamål.  Vi får heller 
inte glömma exteriöra bedöm-
ningar för att hålla oss inom ra-
men för rasernas standard. 

Under en dryg fjortondagarspe-
riod, närmare bestämt i skiftet 
januari och februari, kolliderar 
totalt åtta olika arrangemang, va-
rav fyra SPHK-arrangemang och 
fyra arrangemang av föreningar i 
SDSF, RF och WSA. Av detta är 
det två ”olika” SM i sprint och 
ett WSA-mästerskap. På ett sätt 
får vi skylla oss själva när distrikt 
och rasklubbar inte meddelar sina 
arrangemang inom den tidsram 
som är beslutad av SPHK. Hade 
styrelsen fått datum för arrang-
emang i tid kunde SPHK åtmins-
tone meddela SDSF när vi plane-
rar våra egna arrangemang. Det är 
mycket olyckligt när arrangemang 
kolliderar. Kort och gott, vi måste 
kommunicera mer med varandra.  

SKK’s förslag till omorganisation:
Vid SKK’s regionsträffar i novem-
ber presenterades utredningsför-
slag som ligger till grund för en 
eventuell omorganisation inom 
SKK. Gruppen som arbetat fram 
förslaget behöver mer tid för att 
arbeta med frågan. Därför har de 
begärt och beviljats förlängd tid 
av ärendet med ett år av central-
styrelsen. Detta innebär att det 

blir ett extra kennelfullmäktige 
2018 med en enda fråga på agen-
dan, nämligen hur SKK på bästa 
sätt ska vara organiserat för fram-
tiden. 

Det förslag som har presenterats 
av gruppen för SKK’s omorgani-
sation är intressant. Vi lever i en 
föränderlig värld där digitalise-
ring dominerar. Det finns fördelar 
med uppdelningen till 6 regioner 
inom SKK då deras verksamhet 
kommer närmare medlemmarna. 
Regionkansliets uppgift blir dels 
att bistå enskilda medlemmar, re-
gionens utställningar, tävlingar 
och andra aktiviteter och dels att 
ordna, erbjuda utbildning och 

stöd till bland annat ras och spe-
cialklubbar.

SKK’s specialklubbskonferens:
Den 4 – 5 februari är det special-
klubbskonferens i Stockholm. Syf-
tet är att diskutera aktuella och 
angelägna frågor. På agenda finns 
bland annat situationen inom FCI, 
presentation och diskussion kring 
organisationsutredningen, utvär-
dering av 2016 års regelrevidering 
och utvärdering av hälsoprogram. 
Kort och gott helgens program är 
späckat!

Anders Hörnlund
ordförande

Kallelse till årsmöte med Svenska Polarhundklubben

Lördagen den 13 Maj 2017 
i Vårgårda på Tånga Hed i samband med utställning.

Tid och lokal meddelas senare

Motioner ska vara SPHK's sekreterare 
Emma Månsson
Lillfjällvägen 4c

831 71 Östersund 
(e-post sekreterare@sphk.se) 

tillhanda senast 5 veckor före årsmötet dvs senast den 8 april 2017

Välkomna!
Styrelsen
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Sara Edin Mårtensson och hunden Karo på en av våra träningsrundor i höst. 
[Foto: Emma Marklund]
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Sandra Lundqvist/Piteå, Jonas Schjölberg/Piteå

Nedre Norra
Ulf Lindfors/Skellefteå, Mariana Hammare/Umeå

GävleDala
Ulla-Karin Wallman/Krylbo 

Mälardalen
Pernilla Skoghill/Eskilstuna, Andreas Söderberg/Västerås, Lennart Sävenmark/
Vaxholm, Mia Ågren/Österbybruk, Johanna Lekhammar/Vittinge, Josefine 
Dömstedt/Nora 

Västra
Lena Fernlöf/Klässbol, Mariah Björkman/Göteborg 

Södra
Djolly van Dulm/Huskvarna, Jennie Dahlqvist/Moheda, Elsa Forsvarg/Svalöv, 
Vivian Lind/Kågeröd, Emmy Christensen/Harlösa, Carina Björkdahl/Sölvesborg, 
Emmy Christensen/Harlösa

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här: Gå in på SPHK:S sida och titta under ”bli 
medlem” och gör detta online. Snabbaste och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet 
styrs av ditt postnummer. Glöm ej att ändra din adress om du flyttar. Snabbast går 
detta om du ringer SKK 08-795 30 50 (tfn tid mån-fre 10-12 och 13-15)

Maria Gustafsson/Medlemsansvarig SPHK 
Vid frågor så mejla till maria@auroraborealis.nu



http://www.vastra.sphk.se

Ordförande
José Pérez, Arvika  0709-39 74 43
jose.perez.8207@gmail.com

Ledamot/Vice ordf.
Lena Tano, Trollhättan  070-337 04 38
teamasasaq@hotmail.com

Sekreterare
Emelie Brandt, Lidköping  070-996 14 74
emelie_brandt@hotmail.com

Ledamot/Kassör
Johanna Ternander, Borås  0735-86 37 95
j_ternander@hotmail.com

Ledamot
Henrik Benon, Göteborg  070-634 00 73
henrik@itaq.se

Suppleant
Nina Finstad, Hagfors  070-276 62 54
rdasjns@yahoo.se

Suppleant
Marita Åhl, Tibro  072-538 32 00
maritaahl@hotmail.com

Utställningsansvarig
Tina Olsson,  076-324 36 22
tinajarkvist@outlook.com

Hej på er mina Polarvänner

Nu har tävlingsäsongen varit igång ett tag och det 
har varit jättespännande och kul att följa och se  re-
sultatlistorna som dykt upp. Det är verkligen ro-
ligt att följa er alla och jag hoppas ni har lyckats 
med målen ni satt upp, om det nu är meritering el-
ler bara tävling för första gången. Jag tycker också 
att det har varit trevligt att höra och följa er andra 
som inte är med och tävlar utan kanske bara stan-
nat hemma eller åkt iväg till något fjäll och bara 
ägnar massa tid åt att dra och aktivera sig med era 
hundar. Det är livet det! 

I sociala medier och av några av er har jag fått höra 
att det råder snöbrist på många håll i landet och att 
många inte kunnat dra fram släden för säsongen på 
grund av för lite snö. Detta är ju för tråkigt, efter-
som snö är något vi alla polarmänniskor och polar-
hundar längtar efter varje säsong. Vi får hålla tum-
marna för att mer snö är på ingång även i de södra 
delarna, så att vi alla får möjlighet att köra på snön. 

Vi kommer att ha vårt årsmöte den 2/4-2017 och 
alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Boka det-
ta datumet redan nu. Det är jättebra om vi blir så 
många som möjligt. Vi har fått en ny CUA ansvarig 
(Certifierad utställningsansvarig) Anna Kling som 
vi vill välkomna och samtidigt vill vi tacka Tina 
Olsson för alla dessa år som hon har varit CUA an-
svarig för Sphk- västra. Till styrelsen söker vi nu en 
ny kassör/ledamot. Ställ upp för klubben och tveka 
inte att ta kontakt med oss.

Vi har i år fått äran att vara värdar för Årsmötet 
Centralt i vårt distrikt. Datumet är den 13/5-2017 i 
Tånga Hed. Där ni även har möjlighet att delta och 
ställa ut era hundar i vår officiella utställning. 

Tillsammans är vi starka.
Med vänliga hälsingar, 

Jose Perez// Ordförande 
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SPHK Västra inbjuder till officiell utställning 
lördagen den 13 Maj 2017 

i samband med SPHK’s årsmöte.

Plats: Tånga Hed, Vårgårda

Samojed, grönlandshund och Alaskan Malamute döms av Nils Molin
Siberian Husky döms av Gunilla Skallman
Med reservation för ev. domarändringar

Anmälan: Via internetanmälan, skk.se
Flerhunds rabatt går inte att nyttja via internetanmälan, mejla hundar samt 

kontonr till sphkvastra@gmail.com så betalar vi tillbaka.

Skriftlig anmälan görs på SKKs anmälningsblankett (länk finns från sphk.se el-
ler direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till:

Anna Kling, Kapellvägen 2, 507 70 Gånghester
sphkvastra@gmail.com Tel: 070-729 89 81

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

Anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån: 180kr
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass: 350kr
Veteranklass 8-10 år: 350kr
Veteranklass över 10 år: GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass: 180kr

Sista anmälnings- och betaldag är fredag 2017-04-28

Betalning till BG: 5413-5595, SPHK Västra
Märk inbetalningen med hundens reg.nr. samt ägarens namn

Det går inte att betala på plats
Alla anmälningar är bindande.

Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKKs regelverk.

Barn med hund kommer att anordnas innan finalerna, anmälan på plats.

Det kommer finnas försäljning av fika, kaffe samt grillat och 
lotteri med fina priser.

Frågor innan eller under utställningen besvaras av Anna Kling: 070-729 89 81

Varmt Välkomna!



Small Detail´s Fenris som valp. [Foto: Linnie Lodestål]
Grönlandshundsvalparna Asasaqs Tilioq och Asasaqs Tatigaa.

 [Foto: Lena Tano]
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Västra distriktet kallar till årsmöte 

söndagen den 2 april 2017 klockan 12.00
på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Vi bjuder på fika.

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

styrelsens sekreterare Emelie Brandt tillhanda senast 21 mars 2017.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA



Ordförande 
Sverker Björk, 0705-63 30 40
info@lanjas.se

Vice ordförande
Ankie Laursen,  070-855 89 12
ankie.laursen@telia.com

Sekreterare
Catrin Paulsson, 070-834 96 84
paulssonc@hotmail.com

Kassör
Ida Björk, 070-563 30 75
i_bjork@telia.com

Ledamot
Niklas Strumbecker, 076-878 59 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Suppleant
Cecilia Almén, 076-345 69 30
cteamalmen@hotmail.com

Suppleant
Markus Christiansen, 073-434 73 47
dionysos_03@hotmail.com

Tävlingskommittén
Andreas Frisk, 072-236 52 61
a_frisk@telia.com, Niklas Strumbecker

Aktivitetskommittén
Markus Christiansen, Cecilia Almén

Ungdomsansvarig
Irene Hansen, 070-836 37 35
pichaq@hotmail.com

www.sphk.se/sodra

Vintertur i skogen utanför Vännäs. [Foto: Linnie Lodestål]

SPHK Södra inbjuder till officiell utställning 
för renrasiga polarhundar

Lördag den 29 april 2017

Plats: Vaggeryds friluftsgård

Domare: Göran Hallberger - alaskan malamute, grönlandshund, samojed
Ewa Widstrand - siberian husky

Med reservation för ev. domarändringar

Anmälan:
Via SKK’s internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/

eller via mejl: petterssonmarita17@yahoo.com

Anmälningsavgifter t.o.m  1/4  2/4 - 9/4
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  150 kr  250 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppenklass  300 kr  400 kr
Championklass  300 kr  400 kr
Veteran 8-10 år  200 kr  300 kr
Veteran över 10 år  Gratis  Gratis

Flerhundsrabatt: Halv anmälningsavgift fr.o.m fjärde hunden som anmäls av samma 
ägare till officiell klass. Gäller endast t.o.m 1 april.

Barn med hund och parklass anmäls och betalas på plats. 50 kr.

Sista anmälnings- och betalningsdag
Sista anmälnings- och betalningsdag är söndagen 1 april, kl 12.00 

Alla anmälningar är bindande!

Efteranmälan endast via SKK t.o.m 9 april, kl 12.00  
Efteranmälan i mån av plats.

Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten kan inte utnyttjas via SKK’s internetanmä-
lan. Om anmälan av veteraner över 10 år och flerhundsrabatten sker via internetanmä-
lan, ta kontakt med vår kassör, Ida Björk via mejl i_bjork@telia.com så ordnar hon det.

Betalning till bankgironummer: 865-3883, SPHK Södra.
Betalning ska vara kassör tillhanda senast 9 april.

Märk inbetalningen med med hundens reg.nr samt ägarens namn.

OBS! Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. Obligatoriskt 
medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk. Ha alltid med giltigt med-

lemskort i SPHK till utställningen. (Gäller ej valpklass som är inofficiell).

För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas i anmälan.

Upplysningar:
Marita Pettersson 0760 - 28 00 59 petterssonmarita17@yahoo.com

Catrin Paulsson 0708 - 34 96 84 paulssonc@hotmail.com
Cecilia Almén 0763 - 45 69 30 i_cecilia_a@hotmail.com

Varmt välkomna!

Grönlandshundsvalpen Asasaqs Tatigaa. [Foto: Lena Tano]
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Ordförande
Gabriella Nordgren 

Ledamot/Sekreterare
Eva Zandstra 

Ledamot/Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83

Ledamot
Jeanette Engström, 073-533 81 60

Suppleant
Vakant

Revisorer
Hélène Ouchterlony
Frank Ouchterlony

Suppleanter revisorer
Tomas Dahl
Pernilla Gereflod

Valberedning
Helen Larsson, 070-377 44 56

Utställningskommitté:
Linda Almqvist, 013-583 73 
Jeanette Engström 
Eva Skullman, 073-832 04 37

http://malardalen.sphk.se

Får börja med att önska en god fortsättning på det 
nya året. 

I december så anordnade Mälardalen ett tomterace 
i Åkersskogarna. Alla ekipage var utklädda i julens 
tecken. Vi hade märkt ut en bana på ca. 20 km med 
en checkpoint där alla stannade för att grilla korv. 
Det var en mycket trevlig stämning och något som 
var lite extra roligt var att vi hade spann med alla 
våra 4 polara raser. Trots att en del markeringspin-
nar blåst omkull, så hittade alla fram till checkpoint 
och till mål trots att ett spann fick ett extra varv på 
en slinga. Vid orienteringsstugan som vi lånat under 
dagen var både start och mål, och där slutade vi da-
gen med glögg, pepparkakor och prisutdelning av 
bästa utklädda ekipage. En mycket trevlig dag som 
vi hoppas kan bli en årlig aktivitet i december. 

Under februari så kommer vi att kalla till ett årsmö-
te då vi tyvärr har haft avhopp i styrelsen. Så känner 
du att du vill ingå i styrelsen eller vet om någon som 
skulle vilja sitta i styrelsen, så hör gärna av er. Vi 
söker även någon som vill vara utställningsansvarig. 

Bilderna ovan och på nästa uppslag är från Tom-
terace i Åkersskogarna. [Foto: Gabriella Nordgren]

Mälardalen inbjuder till officiell utställning den 25 maj

Plats: Ånnaboda

Utställning för renrasiga polarhundar torsdagen den 25 maj. 

Samojedhund, grönlandshund och alaskan malamute döms av Ralf Campbell.
Siberian husky döms av Göran Hallberger.

Anmälan: 
Skriftlig anmälan görs på SKK’s anmälningsblankett (länk finns från sphk.se 

eller direkt på skk.se), sändes per post eller e-mail till: 
Linda Almquist, Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping. 

snotrollens@gmail.com, Tel: 013-58373

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

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

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

Sista anmälnings- och betalningsdag 2017-05-04. 
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen. 

Efteranmälan i mån av plats t.o.m. 2017-05-11 mot extra avgift på 100 kr per 
hund. Alla anmälningar är bindande.

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

Varmt välkomna!
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Ordförande
Krister Mattsson, Ljusne  072-725 94 01
krister@nattfrosten.se 

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

Kassör
Malin Sundin, Orsa 070-639 85 36 
ylajarvis@gmail,com

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

Kim Cerny, Järbo
kim@varghvites.com  076-204 88 24

Suppleanter
Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com  073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna  076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Monika Berglöf, 073-612 47 29 
monika_101@hotmail.com  

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

Webmaster
Jessica Cerny, jessica@varghvites.com  
073-628 09 79

www.sphk.se/gavledala

Jag hoppas att alla har hittat snö så att ni har kun-
nat köra så mycket som ni har velat under vintern.

Våren och sommarens äventyr närmar sig men än 
återstår den finaste tiden för de som kan ta sig ut på 
fjället och köra hund.

Jag hoppas att ni som har varit iväg på tävlingar 
har varit trevliga mot en troligen underbemannad 
arrangörs- och funktionärsgrupp. Det finns inget 
tråkigare än att efter ett arrangemang få höra från 
en funktionär att de har blivit utskällda av någon 
tävlande och att de är tveksamma till att ställa upp 
igen.

Klubben behöver fler aktiva i föreningsarbetet så 
tveka inte att höra av dig om du vill göra något.

Glöm inte årsmötet 1 april i Voxna!
-Krister

En bunt Indian Tribe-hundar som har det mysigt med våra 
gäster. [Foto: Donald Eriksson]

Kallelse till årsmöte för SPHK Gävle Dala
1 april 2017 klockan 13.00 i Församlingshemmet i Voxna

Motioner skickas till sekreteraren senast 3 veckor innan årsmötet.

Efter mötet fikar vi och tittar på film

Vägbeskrivning och möteshandlingar kommer läggas upp på hemsidan.

Välkomna!

Ordförande
Annica Andersson, 0693-150 00, 

070-272 53 12
Rettingsvägen 7, 840 60 Bräcke

Sekreterare / Ledamot
Ann-Marie Bruce Sahlberg, 070-572 01 51

Magdbyn 610, 841 96Erikslund

Kassör / Ledamot
Jan-Olof Högström, 070-561 47 83

Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

Ledamot
Frida Brändström 

Fårskäret 247 
914 91 Nordmaling

Ledamot 
Emma Månsson, 073-421 97 11 
Splintvägen 6, 831 72 Östersund

1:e Suppleant / Vice ordförande
Alf Hallén, 070-216 75 88, 

0691-206 61
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant
Zandra Ålander

Revisor
Nisse Uppström, 0643 - 220 41

Välje 425, 830 01 Hallen
nordviken@home.se

Revisor
Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Revisorsuppleant
Kristen Snyder, 070 - 231 28 45

Slånbärsvägen 7, 831 62 Östersund

Valberedning
Vakant 

Eveline Koch, 0645-500 66 
Raftälven 225, 830 60 Föllinge

www.sphk.se/nedrenorra

[Foto: Helen Söderström]
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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 
Boel Malmström 
boelresor@hotmail.com

Kassör 
Sofia Brännström, 070-396 83 02 
sofiabra-4@hotmail.com

Ledamot / Utställningsansvarig / 
Webmaster
Eva Nätteldal, 070-632 53 96 
eva.natteldal@gmail.com
 
Ledamot
Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com

Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com
 
Ledamot / Ungdomsansvarig
Lene Krewer, 073-829 89 52 
denlene@hotmail.com
 
Suppleant
Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com
 
Suppleant
Katarina Palm Worrsjö 
 
Valberedning
Matti Holmgren, 

Stina Svensson, 

Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com

Året startade upp med att SPHK alaskan malamute-
klubben kom upp till Övre Norras distrikt och hade 
sin ”Snöträffen 2017” i Överstbyn i tre dagar. Det 
blev en helg med både meriterings- och motions-
klasser. Kul att så många kom, både de tävlande 
och alla funktionärer som ställde upp. Den vikti-
gaste ingrediensen i ett lyckat arrangemang är just 
funktionärerna och deltagare. Finns dom, så blir 
det lyckat.

Vi har även haft en dragträff i Antnäs söndagen 
den 22 januari (mellan Piteå och Luleå) en dagsträff 
med grillning.

Vi har även anordnat en Vinterträff i fjällmiljö un-
der helgen 3 – 5 mars i Kvikkjokk.  Gå gärna in på 
Facebooks sida. Där ser ni bilder från båda träffar-
na. I övrigt så föreslår jag att ni håller koll på både 
Facebook och hemsidan för eventuellt nya dragträf-
far som kan dyka upp under denna säsong.

I april kommer vi som vanligt att ha årsmöte och 
hoppas så många som möjligt vill komma. Ju fler 
medlemmar som är med och gör klubben aktiv,  
desto mer och bättre aktiviteter blir det. Kallelse 
och datumet finns på vår hemsida och Facebook.

Kan påminna om att den årliga utställningen Piteå Polar kommer att ske söndagen 
den 16 juli 2017 i Piteå. Som vanligt är det i samband med SNKK´s Internationella 
utställning som har sin utställning för grupp 5 på lördagen den 15 juli. Så välkommen 
till Nordens Riviera i sommar och passa på att ställa i två utställningar på samma 
helg. Mer information och inbjudan kommer i nästa nummer av Polarhunden och 
även på Hemsidan och Facebook.

Härliga vinterhälsningar
Eva / Styrelsen

Johanna Bjurström i scoterspåren i Öjebyn. 
[Foto: Eva Nätteldal]

Fjällträff i Årrenjarka. Sara Edin Mårtensson och sin samojedtjej Tejja. [Foto: Eva Nätteldal]

Polarhunden 1/2017   2120   Polarhunden 1/2017



Fjällträff i Årrenjarka. Petter Larsson och Elisabeth Lönnberg med var sitt siberian husky-spann. 
[Foto: Eva Nätteldal]

Fjällträff i Årrenjarka. Helen Söderström med sina grönländare. [Foto: Eva Nätteldal]

På jakt efter malamuterna – del 1
Av Louis Liljedahl

Detta är den första av tre artiklar om sökandet efter malamutens ursprung. 
I denna beskrivs landet och folket, dess språk samt kontakten med den vite 
mannen. I den andra artikeln görs jämförelser mellan olika gruppers levnads-
sätt i Alaska och även Guldruschen behandlas. Den tredje och sista handlar 
om eskimåerna som duktiga handelsmän samt om hundar och hundhållning. 
Tidpunkten för informationen om eskimåerna i denna artikelserie är från 
1800-talets början.

Det sägs att det en gång i Alaska fanns en eskimåstam som kallades malamuter och 
som hade en speciell hund. För en del år sedan började jag undra om historien verk-
ligen var sann, och efterhand har jag samlat på mig mer och mer fakta i ämnet. Våra 
hundar av rasen alaskan malamute anses ju härstamma från dessa eskimåers hundar, 
och därför kan det kanske vara av intresse för klubbens medlemmar att få ta del av 
de pusselbitar som jag hittills har funnit. Men det är inte ett enkelt pussel att lägga.

Frågorna
Min ambition med denna artikelserie är 
att söka svar på följande frågor. 1. Vil-
ka var de Alaska-eskimåer som kallades 
Malamuter? 2. Har denna grupp avlat 
fram en speciell hund, som skilde sig från 
övriga eskimåhundar och som vi idag 
kallar alaskan malamute? 

Bilden av eskimån
Många västerlänningar lär ha en roman-
tiserad bild av den i härlig pälsklädsel in-
lindade eskimån, som bekvämt sitter på 
sin släde bakom sina glada hundar i den 
vackra naturen. Verkligheten var en helt 
annan. Slädturerna var allt annat än sön-
dagsutflykter. De var livsnödvändiga vid 
förflyttningar och eskimåer var nomader, 
som i princip ständigt befann sig på re-
sande fot. Allt bohag togs med vid de år-
liga förflyttningarna och ofta hade man 
inte så många hundar, så människorna 
fick snällt hjälpa till att dra lasset. Dess-
utom var terrängen inte sällan besvärlig 
att ta sig fram i, och dessutom var det 
ofta lite kallt om näsan också.

Eskimåerna är faktiskt den urbefolk-
ningsgrupp i hela världen, som bebor 
det mest vidträckta området (Bild 1). De 
fanns och finns fortfarande från Alas-
kas sydkust, längst med hela den norra 
kusten av Kanada ända till Grönlands 
öskust, en sträcka på över 600 mil! Det 
betyder att livet kunde se ganska olika ut 
för eskimåer beroende på var de bodde. 
Alla eskimågrupper levde således inte 
samma liv. Exempelvis fanns det eski-
måer som inte hade åkt på en hundsläde 
eller som aldrig hade varit på säljakt. 
Under alla omständigheter var livet hårt 
för människorna i jordens absolut mest 
ogästvänliga klimat. Hundarna hade inte 
heller precis något trevligt liv. De var 
bara ett redskap för människornas över-
levnad och behandlades generellt brutalt. 
Svält var den enskilt största faran för alla 
eskimåer, och den hängde ständigt över 
dem. Vid svåra tider med ont om mat, 
kunde hundarnas liv sluta i de svältande 
människornas gryta. 
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Bild 1: Eskimåerna är det naturfolk som lever över det största landområdet på jorden. 
Utbredningen markerat i mörkare ton.

Bild 2: Alaskas vegetationszoner.

Bilden av eskimån som den fredlige vil-
den är också stark missvisande. I verklig-
heten var de vanligtvis fientligt inställda 
till folk som de inte var besläktade med. 
Om en eskimå exempelvis blev strandsatt 
på ett isflak på havet och drev mot en by 
där han inte hade någon släkting, öns-
kade han att han drev vidare och svalt 
ihjäl. För om han gick i land där, skulle 
han med säkerhet bli ihjälslagen. Eskimå-
erna var i princip också i ständig konflikt 
med sina indianska grannar. Sederna var 
ibland väldigt olika våra. Om en hustru, 
som hade ett spädbarn, miste sin man, 
d.v.s. all sin försörjning, kunde hon an-
tingen sätta ut barnet att dö, eller själv 
kväva det till döds, innan hon sökte sig 
en ny försörjare. 

Eftersom dagens eskimåer i Alaska mer 
eller mindre lever som amerikaner, är det 
inte dessa eskimåers sätt att leva eller ha 
hund på som vi söker. Vi får gå åtminsto-
ne hundra år tillbaka eller mer för att få 
en något så när rättvis bild av hur tingens 

ordning var, när eskimåerna och deras 
hundar levde som de levat i hundratals 
år. Eskimåerna skrev dock inte själva ner 
sin historia, utan den traderades munt-
ligen från generation till generation. Vi 
får därför mest förlita oss på källor så-
som upptäcksresandens anteckningar, 
myndighetsrapporter, missionärers och 
lärares berättelser, guldgrävares historier 
samt eskimåers minnen. Allas berättelser 
utgår från de respektive kulturella bak-
grunder rapportörerna hade, och ingen 
var på något sätt begåvade med särskilt 
uttalad vetenskaplig objektivitet, och inte 
sällan betyder det att vi idag står inför 
svårigheterna att tolka till och med mot-
sägande uppgifter.   

Det finns för Alaska få vetenskapliga 
undersökningar i arkeologi, antropo-
logi och etnografi. Först på mitten av 
1900-talet började den egentliga veten-
skapliga utforskningen av Alaska. Det 
största problemet med att få en sann bild 
av hur Alaska-eskimåerna levde innan 

deras kultur blev påverkad av den väster-
ländska är, att denna påverkan började 
redan på tidigt 1700-tal. Efterhand som 
kontakterna blev fler, förändrades eski-
måernas liv mer och mer, och idag finns 
det inte mycket kvar av deras ursprung-
liga kultur.

Ett stort land 
När Ryssland den 30 mars år 1867 sålde 
sin östligaste provins för en spottstyver, 
närmare bestämt 7.2 miljoner dollar 
(i dagens penningvärde 1 miljard kr.), 
anade de föga vilken miss de gjorde. 
Från 1880 till 2007 har man exempelvis 
utvunnit 1,250 ton guld, som bara det 
idag är värt ca. 400 miljarder kronor! 
Utan Alaska hade USA dessutom haft ett 
mycket tuffare försvarsläge än vad det 
har idag. Men dessa artiklar skall inte 
handla om ekonomi och politik, utan 
betydligt trevligare saker, nämligen Alas-
kas urbefolkningar, deras levnadsvillkor 
samt deras hundar. 

Alaska är tre gånger större än Sverige 
men sträcker sig över nästan exakt sam-
ma breddgrader som vårt land. Dock 
är skillnaden i klimat avsevärd, dels ef-
tersom Sveriges klimat påverkas av den 
varma Golfströmmen, och dels ligger 
Alaska närmare en stor kontinentmassa. 
Alaska har flera olika klimat med där-
med följande vegetationszoner (Bild 2). I 
söder är det havsklimat med det våtaste 
och varmaste området i landet med en 
nederbörd på upp till 3800 mm om året. 
Jämför exempelvis med Göteborg som 
har 776 mm per år. Sydvästra Alaska är 
det enda område som dagsmedeltempe-
raturen är över noll på vintern.

Västra Alaska, som är av speciellt intresse 
för oss, har ett bland-subarktiskt klimat. 
Nederbördsmängden varierar ordentlig 
i regionen. Exempelvis räknas området 

omkring Kotzebue Sund som en öken, 
då det endast faller 250 mm nederbörd 
om året medan andra områden, exempel-
vis vid Bethel längre söderut, kan få så 
mycket som 2500 mm per år.

Det inre av Alaska har ett rent subark-
tiskt klimat med några av de högsta och 
lägsta temperaturerna omkring Fair-
banks. Somrarna kan få temperaturer 
upp till 32°C medan vintertemperatu-
rerna kan slinka ner till under -51°C. 
Värmerekordet på 38 °C från 1915 är 
från Fort Yukon, som ligger en bra bit in 
i landet vid polcirkeln. Lägsta temperatu-
ren är från 1971 och ligger på -62 °C och 
uppmättes i Prospect Creek, som ligger i 
det inre av nordliga Alaska.

Klimatet i den nordligaste delen av Alas-
ka är högarktiskt, med långa, mycket 
kalla vintrar och korta, svala somrar. I 
juli är dygnsmedeltemperaturen i Barrow 
endast 1°C. Dygnsmedeltemperaturen i 
januari ligger där runt -25°C. Snön som 
faller i dessa trakter ligger nästan hela 
året.
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Flyttfolket
Klimatet tillsammans med berggrund och 
topografi ger en natur därefter med sina 
speciella växter och djur. Tre fjärdedelar 
av Alaska är täckt av skog, mestadels 
barrskog.  Resten är i princip tundra. 
De olika biotoperna gav olika förutsätt-
ning för ett liv i naturen. Levde folk vid 
kusten var det huvudsakligen havet som 
gav dem deras levebröd, framför allt de 
marina däggdjuren, men även fisk spe-
lade en viktig roll. De som vistades mest 
i inlandet jagade vildren och fiskade i flo-
derna. Eskimåerna fick lov att flytta sig 
allt eftersom naturresurserna krävde det. 
De var med andra ord nomader. När de 
flyttade, tog de allt sitt pick och pack på 
slädar eller, när det var barmarkssäsong, 

lät de hundarna hjälpa till att bära pry-
larna (bild 3) eller så lastade man sina 
ägodelar på sina båtar om man tog sig 
fram längs floderna.

Kontakt med den vite mannen
Äldsta kontakten med den vite mannen 
som jag letat fram, var med de två ryska 
kosackerna Semen Dezhnev och Fedot 
Alexeev, som år 1648 seglade i Berings 
Sund och kom i land på ön Little Diome-
de och där träffade på Alaska-eskimåer. 
När ryssarna insåg att det fanns värdeful-
la pälsdjur i området, började de handla 
pälsar med de sydliga Alaska-eskimåer-
na. Ryssarna byggde efterhand flera han-
delsstationer vid kusten, och hela södra 
Alaskas urbefolkning påverkades av den-

na handel. Eskimåerna började förändra 
sin livsstil från att endast ha jagat de djur 
som de behövde för sin överlevnad till att 
mer eller mindre enbart jaga de dyrbara 
pälsdjuren, huvudsakligen havsutter och 
bäver.

Den europeiska valjakten i kalla vatten 
började bedrivas i östra Arktis, närmare 
bestämt kring Grönlands vatten redan 
på 1500-talet. I områdena kring Alaskas 
nordvästliga respektive norra kust kom 
valfångarna på 1750-talet. Förutom val 
tog man även valross och säl. Jakten tog 
med andra ord Alaska-eskimåers leve-
bröd med följd att hela byar kunde svälta 
ihjäl. Det skedde i flera omgångar under 

historiens gång. År 1881, exempelvis var 
sex bosättningar på Saint Lawrence-ön 
döda av svält eller övergivna. Av områ-
dets 1 500 människor dog 1 000 av svält. 
Samma ö hotades också några år tidigare 
av svält på grund av valfångarnas aktivi-
tet, och man tvingades äta sina hundar 
och de skinn som man klädde sina båtar 
med. Åren 1890-91 dog 75 % av befolk-
ningen på King Island. De som överlevde 
åt hundar och tång. Exemplen är många 
där européernas valjakt var ödesdiger för 
Alaskas urbefolkning. En annan aspekt 
på kontakten med de vita var de sjuk-
domar som de förde med sig. Hela byar 
kunde utplånas av exempelvis smittkop-
por.  

Bild 3: Eskimåfamilj i flyttagen. Bild 4: Eskimåspråken i Alaska
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De ryska handelsstationerna blev efter-
hand utmanade av amerikanska. Borta 
på andra sidan av den amerikanska 
kontinenten hade ett engelskt bolag bil-
dats, Hudson Bay-bolaget. De startade 
sin verksamhet år 1670 i östra Kanada. 
Det var framför allt bäverskinn som blev 
den stora varan i pälshandeln. De som 
först koloniserade Kanada var fransmän 
och det var dessa ’Coureurs des bois’ el-
ler skogslöpare på svenska, som faktiskt 
upptäckte i princip hela Kanada. De var 
fristående företagare, som med hjälp av 
kanot och hundsläde tog sig fram mellan 
indianerna, som försåg dem med päls-
verk, och Hudsons Bays handelsstatio-
ner, som köpte upp varorna. 

Hudson Bay-bolaget anlade efterhand 
handelsstationer allt längre västerut. 
Redan 1680 hade pälshandelns mannar 
nått södra delen av Saskatchewan-floden, 
1774 mynningarna av Saskatchewan-
floden och Coppermine-floden, 1777 
Winnipeg-sjön, 1786 Yellowknife-buk-
ten och Stora Slavsjön, 1793 Stilla Havs-

kusten och år 1796 Mackenzie-floden. På 
detta sätt kom de europeiska influenserna 
även västerifrån till Alaska, med allt vad 
det innebar för människor och hundar. 

Svält och sjukdomar förändrade kartan 
över folkgrupper i Alaska under 1800-ta-
let. När en grupp blev så få på grund av 
svält eller sjukdom, att de inte längre 
kunde försvara sitt område, kunde främ-
lingar överta det i princip utan motstånd. 
Ett exempel på detta var när svält tvinga-
de en by med Atabaskaindianer i det övre 
loppet av Kobuk-floden att flytta. De tog 
sig västerut och smälte samman med sina 
grannar, en grupp Inupiat-eskimåer. Såle-
des började de 1800-talet som indianer, 
men slutade som eskimåer! 

Språkgränser
Innan vi börjar leta efter Malamuternas 
identitet kan vi kika på hur man delar in 
Alaskas urbefolkning med utgångspunkt 
från vilket språk de pratar (bild 4). De 
talas tre olika eskimåspråk i Alaska. I 
norr är det Inupiaq, i söder Yupik och 

Bild 5: Olika dialekter av Inupiaq.

Bild 6: De här hundarna kallades för malamuter på 1930-talet av en pälsjägare i Alaska.

på ögruppen Aleuterna (och på en liten 
del av fastlandet) talas det Aleut-språk. 
Inupiaq talas av eskimåer längs hela 
Nordamerikas norra kust, så personer 
från Kotzebue Sund i Alaska kan förstå 
innevånarna i byar i Östgrönland eller 
på Labrador (bild 5). Sen delas de olika 
språken in i dialekter. Eskimåerna i Sibi-
rien talar en dialekt av Yupik, så de kan 
språka med eskimåerna i södra Alaska. 
Området som vi närmast är intresserade 
av är den del av nordvästra Alaska där 
man talar Malemiut-dialekt (Område 2 i 
bild 4).

Grupper/familjer/byar
Det är problematiskt med terminolo-
gin då det gäller det som förr kallades 
”stam”, som i exempelvis indianstam-
men apacher. Då det gäller jägare/sam-
larsamhällen, brukar man kalla enheten 
av folksamlingen för ”byar”, ’lokala 
grupper’, ’skara’ (engelska ’band’) eller 

’familj’. Människorna levde i jägar/sam-
lar-samhällen som bodde i byar i grupper 
med olika epitet. Några var små geogra-
fiskt skilda enkla grupper om kanske 5-6 
personer. Andra var väldigt stora, med 
upp till så många som 100 personer el-
ler fler, men normalt bestod de av 20 till 
30 familjemedlemmar. I denna artikel an-
vänder jag termen ”grupp” för enkelhe-
tens skull.

Termen ’Malamute’
Problemet med att korrekt identifiera 
Alaska-eskimåers grupptillhörighet för-
svåras genom vaga och motstridiga be-
skrivningar från tidigare historiska käl-
lor, samt av det faktum att folk ständigt 
har flyttat omkring. Dessa förflyttningar 
har pågått ända sedan den historiska pe-
riodens början. Namn på grupper har 
generellt varit platsen för deras boställe, 
och när en ny grupp kom till ett område, 
benämndes den med samma namn som 
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den förra gruppen hade på samma plats. 
Därför är det idag helt omöjligt att veta 
vem som man har menat vid den aktuella 
tidpunkten. 

Termen ’Malamute’ (också Malemut, 
Malemiut, Mahlemute, och det ryska 
Maleygmyut) har använts för att beteck-
na flera olika saker. Man har menat en 
speciell grupp eskimåer i Alaska, eskimå-
er i allmänhet, eskimåer som bodde norr-
ut etc. men också deras hund, en stor po-
larhund i allmänhet, en hund från Yukon 
o.s.v. Det har diskuterats mycket om det 
har funnits en speciell enskild grupp med 
namnet Malemuit eller inte, och man kan 
idag konstatera att det aldrig har gjort 
det. Termen Malemuit syftar på en dia-
lekt av Inupiaq-språket och talas av en 
mängd grupper som bebor området kring 
Kotzebue Sund.

Vilken grupp/familj eller vilka grupper/
familjer var det då som de äldsta rappor-
terna om malamutehunden refererade 
till, och som därmed anses vara hundens 
ursprungsfolk? Enligt Alaska-eskimåer 
idag som bor söder om Seward-halvön, 
var benämningen ’Malamuter’ männis-
kor som bodde norr om Kotzebue Sund, 
eller ’mellan-folket’ som de kallade dem. 
Ungefär som när sydstatare i USA be-
nämner de som bor i de nordliga staterna 
för Yankees, eller som när vi i Sverige 
kallar de som befinner sig norr om Gävle 
för norrlänningar. 

Under 1830/40-talen är identiteten på 
det folk som den ryske upptäcksresan-
den Zagoskin kallade Malemiut osäkert. 
Troligen menade han vilken eskimå som 
helst som kom norrifrån i handelsärende. 
Senare betydde Malemiut de människor 
som talade Inupikaq-dialekt. Eskimåer 
som talar Unaluk-dialekt använde under 

1900-talet termen Malemiut löst om alla 
eskimåer som bodde norr om Seward-
halvön, inberäknat Point Barrow, Kana-
da samt Grönland.

Sen har olika författare placerat de s.k. 
Malamute-eskimåerna i olika områden 
under olika tider, vilket ytterligare kom-
plicerar det hela. Olika författare kan 
kalla samma eskimåer dels för Malemiut 
och dels för något annat. Ryssen Kashe-
varov använde namnet Malemiut 1838 
för personer som talade Inupiaq-språket. 
Fram till 1850-talet fanns skralt med in-
formation om Malemiuterna, men under 
1860-talet finns det uppgifter på, att de 
rörde sig fritt längs Yukon- och Kuskok-
wim-floderna och bodde halvpermanent 
vid Unalakleet och Saint Michael. En och 
samma författare kan ange motsägande 
fakta. Exempelvis skriver Whymper att 
den stora byn med Malamute-eskimåer 
och Kaveak-indianer var permanent, 
men sen fortsätter han att säga att Ma-
lamuterna och Kaveakerna blandar sig 
ordentligt med varandra och har därför 
refererats till som ett folk. 

Namnet Malemiut rapporterades nästan 
alltid eller åtminstone delvis felaktigt 
av observatörer, som fick sitt perspektiv 
och sin mesta information på Nortons-
undets sida av Sewardhalvön. Tidiga ob-
servatörer, vars kännedom om eskimåer 
ursprungligen inhämtades norr om Se-
wardhalvön, däremot, använde emeller-
tid aldrig termen och hade troligen aldrig 
ens hört talas om den. Således, personer 
som levde söder om Kotzebue-området 
kallade grupperna som levde i Kotzebue-
området för Malemiuter. 

Det finns ett antal fler ställen i litteratu-
ren som bara ökar förvirringen då det 
gäller Malemuits identitet. Polarhunden 

är inte platsen för någon doktorsavhand-
ling i ämnet, så jag hoppas att jag har 
visat på problemet med dessa exempel. 
I dagsläget går det inte att med någon 
säkerhet avgöra vilken grupp eskimåer, 
som man menade hade en speciell hund, 
malamuten. 

Just nu läser jag en bok, ’I yttersta väs-
tern’ av Artur Heye. Han tillbringade 
några år i Alaska som äventyrare på 

1930-talet. Bild 6 visar hans spann av 
vad han kallade malamuter. Jag ville med 
den bilden bara visa vad man kan stöta 
på i sin jakt efter malamutens rötter.

I nästa artikel av serien görs jämförelser 
mellan olika Alaska-eskimåers sätt att 
livnära sig på. Även Guldruschens bety-
delse för eskimåhunden behandlas.

Vi har allt för drag.
SELAR • SALVA • SOCKOR• DRAGLINOR

www.haromi.se 08-653 13 00
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Jag och mitt lilla team vill dela 
med oss av lite minnen från vår 
nyårsresa. Vi började med Grö-
velsjön och sedan Drevdagen och 
så avslutade vi med några dagar i 
Koppången. Här följer lite bilder 
från turen som får tala lite för sig 
själva. Kanske inspirerar det fler 
av er å åka på tur med era samo-
jeder  

SAMOJEDER TILL FJÄLLS [Foto: Camilla Nyström]
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Notis om några av alaskan malamutes ursprungshundar
Av Louis Liljedahl 

Häromdagen fick jag en kopia av ett dokument från första Antarktisex-
peditionen. Det var handskrivet av den amerikanske amiralen Byrd som 
ledde expeditionen. Bland annat innehöll det en lista på en sändning es-
kimåhundar från Labrador. För alaskan malamute-ägare kan det kanske 
vara intressant att veta, att några av de första hundar som rasen skapades 
av, är med på den listan. 

Om man som ägare av en alaskan ma-
lamute spårar sin hunds förfäder, kom-
mer man till slut till en av de första hun-
darna, som rasen skapades av. Rasen 
består av tre huvudblodlinjer, Kotzebue-, 
M’Loot- samt Hinman/Irwin-linjen. Kot-
zebue-hundarna bestod av sex stycken 
individer, M’Loot ca. 30 och Hinman-
Irwin endast några stycken. Först ut var 
Eva Seeley med sin avel, som startade i 
slutet av 1920-talet. Övriga hundars blod 
kom in i genpoolen under 1950- respek-

tive 1960-talet. Trots att ursprunget för 
samtliga blodslinjer var dåligt känt eller 
helt okänt, hade ändå Kotzebue-linjen 
bäst dokumentation.  

Den genetiska basen för rasen är som 
sagt mycket liten. Eva Seeley, som vi har 
att tacka för att rasen finns, startade med 
följande ursprungshundar: Hanarna An-
tarctica Taku’s Milt (eskimåhund från 
Labrador, s.k. labrador husky), Rowdy 
(labrador husky) samt Yukon Jad (för-

äldrar från Dawson, Yukon, Kanada, 
troligtvis mackenzie-hund), och tikarna 
Holly (labrador husky), Bessie (grön-
landshund eller labrador husky), Wanda 
(okänt ursprung). 

Det som är slående i sammanhanget är, 
att faktiskt ingen av hennes ursprungs-
hundar med säkerhet kan sägas härstam-
ma från Alaska. Det är ju lite märkligt 
med tanke på rasens namn. Däremot 
kom flera från Labrador och därför skall 
vi kika lite mer på dessa s.k. labrador 
huskies och se vad det var för typ av 
hund. 

Listan från Antarktisexpeditionen berät-
tar, att den 22 oktober 1928 fanns det 94 
hundar ombord på S.S. Sir James Clark 
Ross i hamnen i Norfolk, Virginia, med 
destination Antarktis. Av dessa 94 hun-
dar var 8 tikar. Endast 37 av hundarna 
hade namn (34 hanar och 3 tikar). Dess-

Bild 1. Labrador huskies från 1886. Bild 2. Labrador huskies, okänt årtal.

Bild 3. Labrador huskies, Rowdy längst till 
vänster. 

utom var hanarnas vikt angiven. Tyngsta 
hanen vägde 38 kg och lättaste 27 kg. 
Medelvikten var 34 kg.
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Ovan: Bild 4. Bessie, trolig grönlandshund, 
längst till vänster i bild.

Till höger:  bild 5. Yukon Jad, 
sannolikt mackenzie-hund.

Hur såg eskimåhundarna från Labrador 
ut då? Jo, de var som eskimåhundar i all-
mänhet, d.v.s. varierande i storlek, päls-
färg och färgteckning. Som vi ser ovan 
får man väl säga att det var en medelstor 
hund, där hanen i genomsnitt vägde om-
kring 34 kg. Då kan man anta att tiken 
i allmänhet vägde mellan 20 och 25 kg. 
Man ser på gamla bilder helvita och hel-
svarta hundar, varggrå respektive svarta 
med vit teckning, hundar med helmask 
eller med osymmetrisk färgteckning (Bild 
1-9).
    
Som vi ser på bilderna av hundarna från 
Labrador, både gamla och nya, så varie-
rade de ordentligt i utseende. Eva Seeley 
fick, bl.a. av gamle alaskaveteranen Ar-
thur Walden, berättat hur eskimåhun-
darna i Alaska såg ut och valde till sitt 
avelsprogram därefter ut de som såg ut 
som Rowdy, Bessie och Yukon Jad (Bild 

3, 4 och 5). Lägg märke till att även om 
Yukon Jad inte kom från Labrador, såg 
han i princip ut som de labradorhundar 
som liknade dagens gråvita alaskan ma-
lamute. Eva Seeley bestämde att det var 
den enda färgkombinationen som skulle 
bli tillåten för rasen. 

Men en helvit eller svart/vit alaskan ma-
lamute då, som en del hundar av M’Loot-
blod var? Jo då, det stämmer också väl 
med vad som fanns även långt borta i 
Alaska. Därifrån kom säkert en del av 
Paul Voelkers M’Loot-hundar, även om 
det inte fanns uppgifter om deras ur-
sprung. En del av M’Loot var betydligt 
större än Kotzebue, en del var mindre 
och en del i samma storlek. I vilket fall, 
sen, när M’Loot- och de andra hundarna 
kom in i leken, ändrades standarden för 
att passa allas önskemål och uppfattning 
om hur en alaskan malamute skulle se ut.

Bild 7. Labrador husky, 1920-talet.

Bild 6. Ed Clark, som försåg Antarktisexpeditionen med hundar från Labrador. Hundarna är eskimå-
hundar därifrån, s.k. labrador huskies. Foto från 1920-talet.

På några av bilderna av dagens labra-
dor huskies (Bild 10, 11 och 12) ser man 
verkligen varifrån vår alaskan malamute 
kommer ifrån. Likaså på bilderna 8 och 
9, som är från 1940-talet.

Rowdy, som för övrigt vägde 34,7 kg, var 
ju Eva Seeleys modell för hur en alaskan 
malamute skulle se ut, om än hon tyckte 
att han var lite för stor. Om Yukon Jads 
storlek saknas det tyvärr uppgifter. Han 
var dock mer långbent än Rowdy, och ser 
därför mer ut som en mackenzie-hund än 
eskimåhund. Det kan ju stämma, efter-
som hans ursprung var Yukon-distriktet i 
nordvästra Kanada i hjärtat av Macken-
zie-bäckenet, från vilket denna hundtyp 
stammar.

Ni som har läst att Rowdy kom från 
Alaska blir säkert förbryllade, men det ni 
har fått till livs är Eva Seeleys andra ver-
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Bild 8. Labrador huskies från 1940-talet.

Bild 10. Labrador husky, nytagen bild av Scott 
Hudson, Labrador, Kanada.

Bild 12. Labrador huskies, nytagen bild av Scott Hudson, Labrador, Kanada.

Bild 9. Labrador husky från 1940-talet.

Bild 11. Labrador huskies, nytagen bild av 
Scott Hudson, Labrador, Kanada.

sion av hans historia. I sin bok från 1930 
skriver hon, att han var en labrador hus-
ky, vilket har styrkts av Ed Moody. Han 
var nämligen på plats när Rowdy kom till 
Waldens kennel. Dessutom skriver Eva 
Seeley själv att Rowdy bara lystrade till 
franska kommandon, vilket ju också pe-

kar på att han kom från ett fransktalande 
område. Sådana fanns i östra Kanada i 
Labrador, i Quebec samt i Manitoba. Att 
Eva Seeley sen ändrade historien, berod-
de säkert på smart marknadsföring, men 
det är en helt annan historia.

Bild 13. Labrador husky, nytagen bild av Scott 
Hudson, Labrador, Kanada.
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 Stora bilden:  Hans-Richard Beck
 1: Malin Granqvist
 2:  Pär Jansson
 3:  Agneta Nilsson Hörnlund
 4:  Maja Antoniusson
 5:  Fredrik Persson
 6:  Gösta Karlberg
 7:  Sandra Bersan
 8:  Tobias Eliasson
 9:  Catherine Fontaine
 10:  Inge Eklund
 11:  Fabian Ouchterlony
 12:  Hendrik Stachnau
 13:  Fredrik Petri
 14:  Samojeder

Vildmarksracet 2017
Foto: Björn Andersson
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Rasklubbens PG 238354-5

Hej på er. 

I skrivande stund är det bara veckor kvar till vår 
årliga vintervecka som vanligt går av stapeln i Fu-
rudal. Vi håller tummarna för ett trevligt arrang-
emang och hoppas på mycket snö. Vi återkommer 
med reportage från veckan och mer information om 
vad som händer i klubben och kring rasen i nästa 
nummer.
 

Med vänliga hälsningar: Styrelsen för rasklubben 
samojed genom ordförande Camilla Nyström. 

[Foto: Camilla Nyström]
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Hej på er alla medlemmar!

2017 är här och med den en knepig vinter som inte 
verkar kunna bestämma sig om den ska vara kall 
eller varm. Med nyåret kom det även lite nytt inom 
draghundsvärlden som påverkar klubbens medlem-
mar, nämligen att de nya meriteringsreglerna trätt 
i kraft.
Dessa har redan provats på uppe på Snöträffen, 
som i år hölls på en helt ny plats – Överstbyn i 
Norrbotten.

Snöträffen fick i år många deltagare vilket ställde 
stora krav på klubben som arrangör och på funk-
tionärer. Bland raserna vi kunde se på plats var det 
både malamute, grönlandshund och samojedhund 
men även bl.a. alaskan huskies, schäfer och boxer 
fanns med på startlinjen! Om årets Snöträffen kan 
ni läsa lite längre bak i tidningen.

Styrelsen vill åter igen tacka alla inblandade i Snö-
träffen för all hjälp vi fick med att ro runt detta 
arrangemang, utan er hade det aldrig gått! Ingen 
nämnd, ingen glömd.

Näst ut på schemat för klubben är Malamuteveckan 
som även i år läggs i Grövelsjön i Dalarna. Det blir 
en hel vecka med härlig hundkörning, roliga akti-
viteter, smarta pyssel, filmkväll då vi visar a ”The 
Great Alone” och framför allt – gemenskap! Denna 
vecka hålls även i vanlig ordning årsmötet som ni 
finner kallelsen till på hemsidan.

Jag vill önska er alla en god fortsättning på det nya 
året och hoppas att vi ses!

Ha det gott!
Therese Lindman, v.ordförande.
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Kort rapport från Snöträffen 6-8 januari, en härlig helg i 
vackra snörika Norrland!

Det var en lång tid av förberedelser för årets Snöträff och på många sätt slitsam efter-
som det var en helt ny plats. Redan i början av sommaren satte vi igång och planera 
och strukturera upp allt med hjälp av våran eldsjäl S-O Larsson som ansvarig för det 
praktiska.

Fredagen den 6 januari kl 16.00 var det dags. DP10 stod på schemat och startfältet 
var stort, hela 23 st starter varav enbart en motionär! Malamuter, samojeder och 
grönländare och dess mushers var redo och taggade trots januarikylans minus 25 
grader. Snabbaste spann denna kvällen blev Boel Malmström och en av hennes samo-
jeder som tog sig runt på 49 minuter och 22 sek! Mycket bra jobbat!!

Lördagen blev en tidig morgon med första start kl 10.00. Heat 1 DP60 hade 9 star-
tande spann, 6 släde och 3 pulka. I motionsklass 30 km var det 5 starter, bla 2 st 10 
och 12-spann AH! Det var en lite mildare dag och solen sken men orkade knappt 
över trädtopparna. Ljuset och färgerna var som i en dröm. AH-spannen var oerhört 
snabba mot våra tre polara raser. Snabbast gick 12-spannet med Tommy Nilsson som 
körde 30 km på 1 timme och 34 minuter. Snabbast i DP60 denna dag var Sandra Tell-
ström med sitt blandspann malamute/grönlandshund på 2 timmar och 18 minuter, 
tätt följt av Rasmus Helbo på 2 timmar och 39 min.

Kvällen till ära så hade vi en gemensam middag i Kåtan på startområdet hemma hos 
Lasse Lundborg och hans fru. En trevlig kväll med trerätters middag från Hallonber-
gets catering smakade ljuvligt inne i värmen medan temperaturen sjönk ute i takt med 
att stjärnorna vandrade över himlen i kapp med månen.

Söndag morgon var det än ännu tidigare start för alla, vilket berodde på att många av 
oss hade lång väg hem söderut. Startfältet var så gott som likadant. Och återigen var 
det Sandra som kom in på snabbast tid, 2 timmar och 33 minuter med Rasmus riktigt 
tätt i hälarna som körde runt på 2 timmar och 39 min. I pulkaklass var Jennie Kraft 
Hult snabbast på 3 timmar och 28 min på lördagen och 3 timmar och 16 minuter på 
söndagen! Bra jobbat!! Resultatlistorna finner ni på Snöträffens eventsida på fb, samt 
på hemsidan.

Vi vill tacka alla som deltog och alla som hjälpte till på ett eller annat sätt för denna 
helgen. Bra jobbat allihopa! Ett extra stort tack till våra funktionärer, Lasse med sin 
fru som lät oss hålla Snöträffen hemma på deras gård, och S-O som hjälpte oss att ro 
i land detta arrangemanget! Utan er hade det aldrig gått!

/Tess Lindman, v.ordförande SPHK rasklubb alaskan malamute

Snöträffen 6-8 januari, en härlig helg i vackra snörika Norrland! 
[Foto: Tess Lindman]
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Uppslaget: Snöträffen 6-8 januari, en härlig helg i vackra snörika Norrland! 
[Foto: Tess Lindman]
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Snöträffen. 
Bild 1: Sara i starten med samojederna Karo, Aili, Ba-

loo och Tejja i motionsklass 3 mil. 
Bild 2: Sara ute i spåret. 

Bild 3: Boel i starten med hennes malamuter och 
samojeder som körde 3 mil på lördagen.

[Foto: Emma Marklund]
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Siberian husky

Jedeye Maggie of Manitou och Jedeye Chime of Manitou har 
parkerat. [Foto: Donald Eriksson]

Nu är vintern här med all härlighet och prakt som 
det erbjuder. Snömängden och kallgraderna ser 
däremot ut att vara väldigt olika beroende på var 
i landet man bor. Tyvärr har även snön och kall-
graderna uppe i norr varit lite annars mot för vad 
det brukar. Men snö finns och jakten på den i an-
dra delar av landet är igång. Vid skrivande stund 
befinner sig grönlandshundklubbens styrelse med 
andra i Hamra för att ställa i ordning det sista för 
de kommande meriteringarna som börjar på fredag 
(20-22/1).

Det som är nytt för i år och som känns väldigt roligt 
och spännande är att samtliga fyra polara rasklub-
bar har godkänt detta som meriterande. Anmälda 
är många och nu hoppas vi såklart att allt kommer 
att flyta på och att det blir en positiv upplevelse för 
alla. Ett stort tack till de andra rasklubbarna som 
gett grönlandshundklubben förtroende till att an-
ordna detta. Vi i styrelsen vill redan nu tacka alla 
som anmält sig och alla som kommer som funktio-
närer, samt ge en extra kram till våra fina ”fixare” 
i Hamra som kört och fixat spåren och allt som det 
innebär, ordnat så fint nere vid mål/start område 
och även jobbat med andra praktiska ting.

Det är mycket att tänka på och mycket som ska 
”flyta” på både före, under och efter dessa merite-
ringar, och att driva detta själv i styrelsen hade inne-
burit ett otroligt tungt arbete. Men med planering, 
stöd och fantastiska människor i föreningen så är 
allt möjligt. Vi hoppas att det fortsätter i den andan 
och välkomnar alla som vill bidra med både det lilla 
och det stora.

Vi önskar alla goda turer nu här framöver med både 
hundar och likasinnade. Tips för er som är mindre 
vana eller mer vana men vill ha sällskap och vill 
bege sig ut på en kortare tur är turen som övre norra 
ska ha den 3-5/3 med start från vackra Kvikkjokk. 
Tycker man beroende på var i landet du bor att det 
är för långt upp, så kolla med ert distrikt. Det kan 
finnas liknande evenemang på gång, eller så kanske 
ni kan hjälpa till med att ordna ett evenemang av 
det slag ni efterfrågar.

Vintriga hälsningar av Sofia med styrelse.  

Ordförande
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Josefine Dömstedt.

www.gronlandshund.sphk.se

MG ITH Takoda på sin första övernattningstur. 
[Foto: Donald Eriksson]
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Hélène Ouchterlony räknar ner starten för SH DP 20+ 
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Grönlandshundsmeriten och grönlandshundslöpet 2017 
 - ett meriteringtillfälle för alla våra polara raser! 

.... å det är väl värt att fira.

Efter månader av förberedelse där både 
röjningsarbete, brobyggande, sladdning 
av spår, skottning av snö, inbjudan, fix 
med planering för boende och alla andra 
praktiska detaljer var i mål, så var det 
äntligen dags för vår trevliga vinteraktivi-
tet i Hamra. Det som är särskilt roligt är 
att alla våra raser hade distanser som är 
meriterande. Detta var nytt för året och 
krävde lite extra främst av Kent Hjelm 
och Lennart Andersson, de som kan ter-
rängen och spårmöjligheterna bäst.

Siberian husky hade Dp20+  alaskan 
malamute, samojedhund och grönlands-
hund hade Dp 60 och Dp 10. Vi provade 
även att ha tävlingsklass för 10 km men 
det slutade med att alla deltagare anmäl-
de sig till meritering. Vi hade ett rekord-
stort starfält, banorna var som salsgolv 
(jag åkte på dom själv) och vädret var 
både lagom och något varmt, men det 
styr vi inte över. Till dig som aldrig varit 
i Hamra kan jag rekommendera denna 
träff/meriteringstillfälle. Terrängen är va-

rierad och trivsam, så fundera inte länge, 
kom till nästa arrangemang.

Den respons som vi hunnit få är otroligt 
trevlig att ta till sig ”ett toppen arrang-
emang, så trevlig stämning, toppen spår 
med utmaningar, vill gärna komma igen 
till nästa år etc etc” Arrangemang av den-
na sort kräver insatser av många och det 
ger även massor tillbaka med trivsamma 
möten,. Roligt att se varandras hundar 
och körstilar och inte minst vi tycker alla 
om att jobba med våra hundar men sät-
ten kan variera. Resultaten kan ni se på 
hemsidan och förhoppningsvis kommer 
det lite bilder inom kort.

Vid prisutdelningen som var på söndagen 
då Dp 20+ och Dp 10 var i mål så fick 

Uppställning inför start av DP10 pulka

Fredrik Perssons hundar
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de funktionärer som tagit ledigt från job-
bet och varit extra många dagar i Hamra 
en liten tackpresent. Där kan vi från ras-
klubben konstatera att om vi inte hade 
haft familjerna Hjelm och Andersson på 
plats, då hade det varit svårt att få ihop 
alla delarna och det kräver även kontakt/
dialog med de som bor i byn under mer 
tid än bara själva meriteringshelgen. Jag 
vill även nämna att alla ni som hjälpte 
till under helgen, några hela helgen andra 

timmar i start/målområdet, är ovärderli-
ga för oss och arrangemanget, så hjärtligt 
tack till er!

Nu ska helgen summeras och vi får klura 
på saker som går att förbättra. Hoppas 
att vi ses nästa år vid vår vinteraktivitet.

Hälsningar 
Helen Söderström

Fredrik Perssons hundar

Fabian Ouchterlony, Dp60

Fredrik Persson (vinnare DP60 släde 6-spann, grl)



Small Detail´s Floki. [Foto: Linnie Lodestål]
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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

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



Läs mer och beställ en gratis katalog på 
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Niklas Eriksson

nammatj gt
Mycket starkt, lätt och bekvämt fyrasäsongerstält i vår 
black label-serie. Perfekt varje gång styrka, extra 
utrymme för utrustning och låg vikt prioriteras. Finns 
som 2- och 3-personerstält.

Vill du ha en bra tur?

Välj rätt tält!

A17-PolarhundenSE-Half-VERT-Asst-144x146.indd   1 1/26/17   10:44

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: 

POLARHUNDEN
Maria Gustafsson 
Ekorrsele 35 
922 91 Vindeln

Posttidning   B


