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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 70 kr. Medlemskap erhåller Du genom att gå in på 
SPHK’s hemsida under fliken ”Bli medlem” och fyll i där. Ni får då medlemsnummer på en 
gång. Även adressändringar skall göras på detta sätt. Ditt distrikt avgörs av ditt postnum-
mer. Detta är en regel som SPHK har bestämt. 
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlems-
adresser till Mia till att tidningen kommer. Frågor rörande medlemskap kontakta med-
lemsansvarige: Sara Mårtensson, sara_anna93@hotmail.com

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,  Billsjövägen 1,   777 93 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.

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2019:
  Nummer 2:  Manusstopp 15 mars  Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 17 maj  Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 16 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 1 nov.  Utkommer v. 51 
 2020 Nummer 1:  Manusstopp 17 jan.  Utkommer v. 10

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

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

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed-
hund. 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 070-561 15 16 
 542 91 Torsö Ingår i arbetsutskottet
Sekreterare:  Melissa Hermans sekreterare@sphk.se
 Sågfall   0563-78 47 50
 683 94 Lakene Ingår i arbetsutskottet
Vice ordförande Petra Dalenklint petra.dalenklint@gmail.com
  070-273 75 42
  Ingår i arbetsutskottet
Ekonomiansvarig Catrin Paulsson paulssonc@hotmail.com
 Nygårdsvägen 114-0 070-834 96 84
 231 91 Trelleborg Ingår i arbetsutskottet
  

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:  Ankie Laúrsen 0708-55 89 12
Västra:  Emma Månsson 073-421 97 11
Gävle Dala Krister Mattsson 072-725 94 01

SPHK’s rasklubbar - Sveriges enda officiella
Alaskan malamute: Peter Hultgren 070-260 62 33
 Österbacka 11 
 622 67 Tavelsjö ordforande.am@sphk.se
Grönlandshund: Helén Söderström 0921-651 31
 Hedsvedjevägen 30 076-14 65 131
 961 44 Boden hedsvedjan@hotmail.com
Samojedhund: 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

Tävlingsekreterare Linda Almquist snotrollens@telia.com 
  013-583 73
Utställningsekr.:  Anneli Jönsson kennel@deejasome.se 
  073-083 22 16 
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Hej på Er!

Fullt ös - medvetslös!

Eller vad säger man när tiden inte riktigt räcker 
till. Vill så mycket och så lite tid. Är i slutskedet 
av min utbildning med bara examensarbete och 
långa LIA-n kvar. Tänk vad fort 2 år har gått.

Och lika fort går säsongen och hos mig just nu är 
det plusgrader och strålande sol. Jag vet att det 
förmodligen kommer några bakslag innan man 
kan kalla det för vår men vi är på väg dit. Sä-
songens tävlingar är nästan förbi. Några enstaka 
kvar, bland annat Polardistans. Jag ser verklligen 
fram mot att spendera en vecka hemma (i Särna) 
och få följa tävlingen. Igår gled det sista spannet 
över mållinjen på Yukon Quest. Mycket intres-
sant att få följa Hendrich Stachnau som körde 
med renrasiga malamuter och grönlandshundar. 
Bra jobbat Hendrich!

Jag hoppas att ni njuter av den återstående tiden 
av denna säsong och till sist...

GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Samojedhundar i vinterlandskap. 
[Foto: Emma Marklund]

Kymcanis Amaruq. [Foto: Annica Andersson]



LEDARSKALLET
Nytt år nya vindar! Första halvan av året väntar återigen årsmöten för rasklubbar, 
distrikt och SPHK. Några klubbar har redan haft sina årsmöten när detta kommer i 
tryck. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att vara med och påverka för-
eningens verksamhet och vara delaktig i den demokratiska process vi har.

Under året har vi satt samman en avelsgrupp med en representant från varje rasklubb. 
Gruppen har gått SKK’s utbildning i avel och genetik. Rasklubbarna har ombetts ta 
tag i revideringen av de nya meriteringsreglerna som börjar gälla fr.o.m. 2022. En av 
uppgifterna rasklubbarna fått är att titta på om meriteringarna verkligen svarar upp 
mot rasens standard. Här är det mycket viktigt att inte se till sina egna intressen. 

Som ägare av polara hundar har vi skyldigheten att ta tillvara deras polara egen-
skaper, arbetsvilja, snabbhet, och styrka. För att lyckas vid meritering/arbetsprover 
handlar det om att träna sina hundar med syfte att bevara raserna, inget annat.

När det gäller arbetet med omorganisationen, ska vi gå in i en ny fas vilket ni kunde 
läsa i förra numret av Polarhunden. Det kommer att bli en oerhört svår process att 
förändra kulturen. För att komma igång med detta kommer varje ordförande i di-
strikten att bli inbjudna till SPHK’s styrelsemöte i april under en dag.

Nu är det polarhundsäsong. Passa på och njut vintervädret tillsammans med era hun-
dar.

Anders Hörnlund // Ordförande SPHK
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Svenska Draghundsportförbundets Årsstämma kommer att vara i 
Stockholm den 27-28/4 2019

Det är mycket viktigt att fler distrikt deltager på stämman då det är det högsta 
beslutande organet för draghundsport och polarhundarna behöver göra sig hörda 
i de sammanhangen. Förbundet betalar resan för klubbarnas representant och 
boende får distrikten stå för själva. SPHK distrikt har många röster och det är 
synd om dessa inte används! 

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Lina Ryytty, Gällivare, Philipp Bergau, Longyearbyen, Patrik Enbom, Mattisudden

Nedre Norra
Karolina Litzell, Hammerdal, Mirja Halvarsson, Sveg, Sofie Lindström, Norsjö, 
Klara Majlinder, Åre

Gävle Dala 
Carina Flaschen, Garpenberg, Leif Lemnert, Hudiksvall, Olof Lindblom, Hudiksvall

Mälardalen
Maksym Rovenko, Nacka, Bertil Andersson, Enskededalen, Erika Dahlqvist, Sigtuna, 
Sarah Andersson, Östervåla, Helene Pettersson, Tyresö, Sebastian Cardenas, Jordbro, 
Navid Beshkoufeh, Hässelby, Göran Andersson, Örsundsbro, Ninnie Alders, Järfälla, 
Malcolm Rudhag, Huddinge, Charlotte Jernbom, Ekerö

Västra 
Michael Hermansson, Charlottenberg, Hilde Langdahl, Charlottenberg, 
Thomas Ilseth, Borås, Parisa Nasrabadi, Göteborg, Nina Carlsen, Forshaga, 
Anette Christensen, Bredared.

Södra
Ninnie Håkansson, Vreta Kloster, Jonas Nilsson, Skurup, Johan Jönsson, Trelleborg, 
Emmie Steneloo, Jönköping

Utomlands
Jesper Jepsen/Nörre Snede

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 inte att ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här: 
https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/

Sara Mårtesson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till medlem@sphk.se 

Här kommer en liten påminnelse om att när ni flyttar, byter mail eller telefon-
nummer så kan ni gå in på SKK.se och uppdatera era uppgifter under ”ändra 
dina kontaktuppgifter” så att ni får hem er polarhundtidning samt att vi i SPHK 
fortfarande kan hålla er uppdaterade om vad som händer i klubben.

Vänliga hälsningar // Sara Mårtensson/Medlemsansvarig SPHK
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SPHK - Svenska Polarhundklubbens västra distrikt är vilande!

SPHK C söker medlemmar i västra distriktet som vill arbeta ideellt i SPHK’s Västra 
styrelse. SPHK’s distriktsklubb har som uppgift att inom SPHK’s målsättning arbeta 
på det lokala planet, med t.ex. träffar, utställning, arbetsprover/meritering och utbild-
ning. Distriktet bör även försöka väcka intresse, engagera och aktivera medlemmar 
samt arbeta för de polara rasernas bevarande. 

Under sensommaren (augusti) har SPHK C en arbetshelg. Dit blir samtliga distrikt in-
bjuda för att diskutera och få information om SPHK’s verksamhet och arbetssätt till-
sammans med rasklubbarna. Distrikten är anslutna till SDSF Svenska draghundsport-
förbundet

Som en del i styrelsen har du möjlighet att påverka distriktens utveckling inom ramen 
för SPHK’s stadgar för verksamhetsklubbarna/distrikten.

Är du intresserad, kontakta: 
Anders Hörnlund ordforande@sphk.se

Anders Hörnlund // Ordförande SPHK

Hej medlem - vad innebär ditt medlemskap i SPHK?

När du vill söka medlemskap i en rasklubb blir du medlem i SPHK och anger en rasklubb. 
SPHK består av fyra rasklubbar och sex distrikt. I samband med ansökan placeras 
du i det distrikt där din adress hör hemma. Samtidigt blir du medlem i SKK (Svenska 
Kennel Klubben), det är inget du kan välja bort. SKK är en paraplyorganisation för en 
mängd ideella föreningar och det är i klubbarna som SKK’s verksamhet bedrivs. Det 
är också klubbarna som ansvarar för att verksamheten fungerar som det är tänkt, att 
det arrangeras tävlingar, prov, utbildningar och att det vart femte år tas fram förslag 
på hur regelverken bör revideras t.ex. meriteringsregler eller RAS.

Ibland kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan olika klubbar inom SKK. 
SPHK är en specialklubb där SKK’s centralstyrelse har delegerat ansvaret för de 
fyra registrerade polarhundsraserna i samråd med specialklubben (och de fyra 
rasklubbarna). På samma sätt har SKK centralstyrelse delegerat ansvaret för SPHK’s 
distrikt (av SKK kallat verksamhetsklubbar) efter samråd med respektive distrikt. 
SPHK’s distrikt bildades nio år efter det att SPHK godkänts som specialklubb.

Skiljelinjen mellan rasklubbarna och distrikten (verksamhetsklubbarna) är inte 
glasklar vid första anblicken. Men distrikten har alltid ansvar för verksamheten och 
aldrig för hundraser. Specialklubbar har alltid ansvar för minst en hundras och ibland 
även ansvar för en eller flera verksamheter.

Att SPHK som specialklubb och distrikten som verksamhetsklubbar har två olika 
uppdrag är klart, men respekteras inte av alla. Det är stadgarna som styr vår 
verksamhet och som vi måste rätta oss efter.

Vad får du då för ditt medlemskap – Du får ”vara med och arbeta i din klubb” det 
i sin tur betyder att du som medlem kan vara med och påverka SPHK’s verksamhet 
och utveckla framtiden.

”Ett anpassat utdrag från Hundsport”

Anders Hörnlund // Ordförande SPHK

Hej alla medlemmar!

Här kommer en liten påminnelse om att när ni flyttar, byter mail eller telefon-
nummer så kan ni gå in på SKK.se och uppdatera era uppgifter under ”ändra 
dina kontaktuppgifter” så att ni får hem er polarhundtidning samt att vi i SPHK 
fortfarande kan hålla er uppdaterade om vad som händer i klubben.

Vänliga hälsningar // Sara Mårtensson/Medlemsansvarig SPHK

Svenska Polarhundklubben årsmöte

Svenska Polarhundklubben inbjuder till årsmöte 

lördagen den 25 maj 2019 
i samband med Övre Norras utställning i Böle.

Årsmötet är ett tillfälle för dig som vill vara med och påverka framtiden.

Tid: När utställningen är avslutad
Plats: Skogsgården, Böle (Byastugan bredvid Böle skola) 

Adress: Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen och 
underskrivna vara styrelsen tillhanda senast lördag den 20 april. Inför årsmötet 

finns möteshandlingarna på SPHK’s hemsida.

På SKK’s hemsida finns information ”att skriva motioner” 

Ordförande:
Anders Hörnlund, Sandbäcken 1. Torsö, 54291 Torsö



Ordförande
Ankie Laúrsen, 070-855 89 12
ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande/Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson, 
072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Cecilia Almén, 076-345 69 30
I_cecilia_a@hotmail.com

Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com

Isabell Karlsson Rydell,
070-648 71 01
isabellrydell@hotmail.com

Suppleanter
Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com 

Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com

Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
niklas.strumbecker@gmail.com 
076-8786933

Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson, 
(Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

www.sphk.se/sodra

Kallelse till Årsmöte 2019 för SPHK Södra

Lördagen den 6 April 2019
 i samband med Hapimagdraget vår. 

Mötet kommer att hållas på tävlingsområdet 
och startar ca. 30 min efter att sista tävlande 
har kommit i mål. Mer exakt tid kommer att 

utannonseras i samband med att startlistorna är 
klara! 

Aktuell information kommer att finnas 
på sphk.se/sodra

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. 
Motioner skickas skriftligen och underskrivna 

samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 
4 veckor före årsmötet d.v.s. 2019-03-09. 

Alla handlingar finns tillgängliga hos kassören 
Cecilia Almén från samma datum.

Sekreterare 
Gerda Nihlén Pettersson

Döshultsvägen 453, 263 65 Viken
sekreterare.s@sphk.se

Varmt välkomna!
/Styrelsen

SPHK Södra inbjuder till officiell utställning 
för renrasiga polarhundar
 Lördag den 27 april 2019 

Plats: Vaggeryds friluftsgård

Domare:
Jahn Stääv - Siberian husky
Annica Uppström - Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund
*** Med reservation för ev. domarändringar ***

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

Anmälningsavgifter Gäller t.o.m sön 7/4 8/4 – 14/4
Valpklass, 4-6 mån, 6-9 mån 150 kr 250 kr
Juniorklass, 9-18 mån 300 kr 400 kr
Unghundsklass, 15-24 mån 300 kr 400 kr
Bruksklass, 15 mån o äldre 300 kr 400 kr
Öppenklass, 15 mån o äldre 300 kr 400 kr
Championklass, 15 mån o äldre 300 kr 400 kr
Veteranklass, 8-10 år 200 kr 300 kr
Veteranklass, över 10 år GRATIS GRATIS
Barn med hund 50 kr Anmäls och betalas på plats
Parklass 50 kr Anmäls och betalas på plats

Flerhundsrabatt
Gäller endast officiella klasser, dvs gäller ej valpar och veteraner. Gäller endast t.o.m 
söndag 7/4 Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass reduceras priset till 175 kr per 
hund,vid anmälan av samma ägare.
Sista anmälnings- och betalningsdag är söndagen den 14 april.

Alla anmälningar är bindande! 
Efteranmälan via SKK t.o.m. 14 april och i mån av plats!

Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten kan ej utnyttjas via SKK’s internetanmälan. 
Betala in via internetanmälan och ta därefter kontakt med vår kassör, Cecilia Almén via 
mejl. i_cecilia_a@hotmail.com så ordnar hon det.
Betalning till bankgironummer: 865-3883, SPHK Södra

OBS!
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. Obligatoriskt 
medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.
Medtag giltigt medlemskort 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 marita101husky@gnail.com
Cecilia Almén 0763 - 45 69 30 i_cecilia_a@hotmail.com

Varmt välkomna!

[Foto: Ingela Lindbäck]
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Ordförande
Helene Larsson,  070-377 44 56
Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Vice ordförande
Roger Alm,  070-485 25 44
Rickebo 309, 740 46 ÖSTERVÅLA
almroger@hotmail.com

Sekreterare
Nicole Fhors,  073 – 140 85 14 
Klodalsvägen 23, 196 93 Kungsängen 
nicole@raxeiras.se 

Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83 
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna 
helene.wrnr@gmail.com

Ledamot
Jeanette Engström Edlund, 
073 – 533 81 60 
Åvinge kvarn 11, 147 91 Grödinge 
nettis_87@hotmail.com

Suppleant
Johanna Lekhammar,  076 – 877 34 6 
Nickbo 284, 744 95 Vittinge
geminaarts@gmail.com

Suppleant
Mikael Olander, 070 – 831 04 92 
Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
mickey.olander@speedmail.se

Revisorer
Helene Ochterlony
Frank Ochterlony 

Revisorssuppleanter
Tomas Dal 
Susanne Dal

Valberedningen
Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10

http://malardalen.sphk.se

God fortsättning på det nya året

Vintern är här i all sin prakt och vi hoppas att Ni 
och era hundar njuter av årstiden fullt ut. 

I förra numret uppmuntrade vi er medlemmar att 
bjuda in andra när ni planerar att träffas och träna 
era hundar på lämpliga platser. Under hösten vart 
det ca 3 tillfällen där det passade att fler följde med. 
Det är alltid trevligt att träffa likasinnade och få lite 
råd, tips och hjälp och att sedan grilla tillsammans 
gör det hela till en trevlig samvaro. Tummen upp 
och vi hoppas att fler mysiga träffar där ni bjuder in 
varandra, tex genom Facebookgruppen Draghund-
sträffar i Mälardalsområdet.

Under våren kommer alla årsmöten inom SPHK gå av 
stapeln och vi vill verkligen uppmana er medlemmar 
att komma till Mälardalens möte den 7 april klockan 
14.00. I skrivande stund är vi inte klara med platsen 
men när tidningen kommer i din hand så hittar du in-
formationen på hemsidan och i vår Facebook grupp. 
Om du vill vara säker på att inte missa informationen 
så skicka ett mejl till oss redan idag så får du en per-
sonlig inbjudan. sphkmalardalen@gmail.com

Vi hoppas att få se fler på årets möte mot tidigare år 
och 2019 bjuder vi på smörgåstårta och hoppas kun-
na locka några av er med lite gott.

Valberedningen är i full gång med sitt arbete och vi vill härmed uppmuntra Dig som 
känner att Du vill vara med och påverka och bidra till en mer aktiv klubb att höra av 
dig till dem, sammankallande för valberedningen är Eva Olsson, eva@lejonbols.info
Gröna kortet kurs. Den 16 mars kommer vi hålla en kurs i Östervåla, se separat 
inbjudan.

Vårutställningen i Ånnaboda, utanför Örebro går av stapeln den 30 maj. 

Kerstin Einarson dömer Siberian Husky Svante Frisk dömer samojed, grönlandshund 
och alaskan malamute. Med reservation för ev. domarändringar. Nytt för i år så kom-
mer anmälan ske via SKK´s internetanmälan. Mer info hittar du i annons i detta num-
mer. Sponsring mottages tacksamt.

Väl mött därute önskar SPHK Mälardalens styrelse genom Helene Larsson 
För kontakt med oss, skicka ett mejl till sphkmalardalen@gmail.com

SPHK Mälardalen inbjuder till Grönt kort utbildning 16 mars

Östervåla, Heby kommun  
Lördag 16 mars 09.00 - 17.30 

Pris: 450:- för medlem i SPHK, övriga 550:- (lunch och fika ingår) 
Max antal deltagare: 12 
Kursledare: Roger Alm 

Sista anmälning och betaldag är 1 mars. 
Anmälan är bindande. Ange namn, mailadress, medlemsnummer, klubb samt 
telefonnummer i din anmälan. BG: 171-5788, SPHK Mälardalen. 

Anmälan och eventuella frågor till: sphkmalardalen@gmail.com
Innan kurstillfället får samtliga deltagare ett välkomstbrev med information från 
kursinstruktören.

Varmt välkommen önskar styrelsen för SPHK Mälardalen! 

VARFÖR GRÖNT KORT?
För dig som vill tävla inom draghundssport är grönt kort obligatoriskt, men även 
för dig som inte tänkt bege dig ut på tävlingsbanorna är Gröna Kortet en givande 
kurs. Att tävla och träna hund innebär alltid ett hänsynstagande och ansvar. Vi är 
alla ambassadörer för vår sport! Utbildningens målsättning är därför att ge nöd-
vändiga kunskaper om att köra och tävla med sin hund, både praktiskt och teo-
retiskt. Kursen omfattar t.ex. regler och bestämmelser, sportmanship, utrustning 
och vård av hund. Du får även tips och råd kring hur du kan motionera din hund.

Kursen hålls av en instruktör godkänd genom SDSF. Gröna kortet kan således 
erhållas efter genomförd kurs. Mer info hittar du på Draghundssportsförbundets 
hemsida www.draghundsport.se
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SPHK Mälardalen inbjuder  
till officiell utställning 

torsdag den 30 maj 2019 i Ånnaboda

Domare:
Kerstin Einarson dömer siberian husky
Svante Frisk dömer samojedhund, grönlandshund och alaskan malamute
Med reservation för ev. domarändringar
 
Anmälan: 
Via SKK’s internetanmälan, https://hundar.skk.se/internetanmalan
Per post/mail: Använd SKK’s blankett 
”Tävlingsanmälan” (finns att hämta på www.skk.se) skicka den per mail till: 
utstsphkmalardalen@gmail.com eller via post till: 
Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna. Anmälningsavgiften sätts in på 
SPHK Mälardalens bankgiro: 171-5788 senast 2/5-2019

 
Veteran över 10 år samt flerhundsrabatt 

går inte att utnyttja via SKK’s internetanmälan

Anmälningsavgifter: 
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån: 150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen, championklass: 320 kr
Veteranklass 8 – 10 år: 280 kr
Veteranklass över 10 år: Gratis

Flerhundsrabatt; halv avgift fr o m 3:dje hunden som anmäls med samma ägare 

Sista anmälningsdag och betaldag är den 2/5-2019 

Alla anmälningar är bindande! Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella
 klasser enligt SKK’s regelverk. Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige 

skall vara registrerade i SKK.

För utlandsägd hund måste kopia på stamtavlan bifogas i anmälan.
Ha alltid med giltigt medlemskort i SPHK till utställningen, officiella klasser.

Upplysningar: 
Jeanette, 073-5338160 eller 

Helene W 070-4120683  utstsphkmalardalen@gmail.com  
 

Varmt välkomna!

Några ord från Hannie Vink som dömde 

I felt honored and was happy to be invited to judge in Sweden, not only because of 
the beautiful country and the friendly peoples, but also of the beautiful dogs which 
are mostly of an original type. The place where the show was held, was excellent, a 
nice camping site, a great grassfield to show the dogs and enough place to go for a 
walk. In the showring in Eskilstuna I  have seen a lot of Samoyeds still close to the 
original type, without exagerations in body and coat and without an unfunctional 
movement. Bodyproportions are improved, especially the length of the legs compared 
to the depth of the chest. Especially the movement of some dogs was a delight to see; 
going free, easy and with endurance through the ring. They all had nice characters 
and it was lovely to see how the owners treated them with love.

My second breed I became to judge was the Alaska Malamute. I was sorry, to see only 
a few Malamutes with the very dark eyed friendly and soft expression. The color of 
the eyes is important to get the right expression. Most of them though had an excel-
lent movement and nice characters.

I thank the organization for the well-organized exhibition and the owners for their 
sportmanship. I hope everyone was satisfied.

Best regards
Hannie Vink
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Ordförande
Krister Mattsson, Ljusne,  072-725 94 01
ordforande.gd@sphk.se 

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

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

Ledamöter
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12
Lottis Nilsson, Bollnäs 070-219 11 10

Suppleanter
Mattias Hult Grindal, Orsa 070-299 84 74

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster
Krister Mattsson

www.sphk.se/gavledala

Gävle Dala styrelsepresentation
Jag heter Lottis och är ny i styrelsen för Gävle Dala. 
I många år har jag varit aktiv i hemvärnet och bilkå-
ren (frivillig försvarsorganisation), röda korset och 
lottakåren. Genom yrkeserfarenhet och utbildning 
har jag knåpat ihop en del kunskap inom organisa-
tionsutveckling och föreningsliv och jag hoppas att 
jag med hjälp av det kan bidra med något för oss, 
både lokalt och regionalt. 

Att vi som soldater bär kamouflerad uniform är 
ganska logiskt, men en av anledningarna är nog inte 
lika känd för gemene man – samhörigheten. Vikten 
av allas lika värde, känslan av att tillhöra en grupp 
där var och en bidrar med sin kunskap och förmåga 
för att gruppen tillsammans ska nå ett resultat. Uni-
formen raserar fördomar och bygger en vi-känsla, 
något som kan tyckas irrelevant men som i själva 
verket bidrar oerhört mycket. 

För av allt jag sett och lärt under årens lopp, där 
människor från vårt avlånga land samlas under enad 
flagg, vare sig det handlar om att resa ett militärt-
ält i storm, släcka skogsbränder eller kämpa för sin 
hundras välmående och bevarande – så är vi starka 
tillsammans. 

Oavsett om vi har en skällande fluffboll, skrikande 
eskimå, brölande nallebjörn eller ylande sibirisk 
tiger – så har vi gemensamma nämnare; vi lär oss 
ducka för bajs som viner genom luften (hade ingen 
aning om att jag var så vig), vi har en osund inställ-
ning till hur ett normalbestånd av hundar beräknas 
(jag skulle ju bara ha en…), hundarnas utrustning 
är värd mer än vår egen garderob och i sanningens 

namn så lider vi alla av personlig bank-
rutt till följd av vårt leverne. 

Livet med draghundar går inte att kalla 
för hobby, det är en livsstil. Singellivet 
är praktiskt, eftersom en partner enbart 
skulle stjäla värdefull tid från hundarna. 
Om man ändå skulle offra sig och söka 
en potentiell partner är det viktigt att 
rannsaka personens primära livsfrågor; 
är du allergisk? Tycker du om hundar? 
Hur många hundar kan du tänka dig att 
ha? Hur stor bil har du? Kan du snickra? 
Är din kusin veterinär? Jo förresten, vill 
du ha barn? 

Att mumla fram godmorgon till säng-
kamraten för att sedan vända sig om och 
överösa hunden med ömma kärleksför-
klaringar – är inte ett vinnande koncept 
för en lyckad relation, särskilt om hun-
den är din egen (tro mig).

Ett bra förhållande kräver gemensamma 
grundläggande värderingar, exempelvis att 
första romantiska resan består av hundut-
ställning i ett kallt ridhus, fredagsmyset 
spenderas med att strecktitta på Monsen 
og hunderne, eller hur man analyserar 

hundens fis för att i minsta detalj avgöra 
vad i utfodringen som kan förändras. 

Den senaste veckan har jag och min 
blivande sambo diskuterat sånadär vik-
tigheter som blivande sambos behöver 
diskutera; hur många hundar får vi plats 
med? Hur många hundgårdar behöver 
vi? Hur många hundbäddar får plats på 
kontoret utan att man snubblar på väg till 
skrivaren? När andra verkar prata om att 
måla om sovrummet så har vi (in i minsta 
detalj) planerat hur förrådet ska byggas 
om till hundrum för utrustning och hund-
mat. Förrådskartongerna slänger vi in i 
uthuset, det är en ”efter säsong”-fråga 
(det vill säga oviktig). I skrivande stund 
fick jag en mycket subtil pik om antalet 
dagar jag lufsat runt i samma långkal-
songer. Ojdå. 

Nå, vad som fascinerar mig mest av allt 
är personlighetsförändringen. För tre 
år sedan ägde jag brukshund, avskydde 
snö och kämpade för att hunden skulle 
gå fot. Nu fnittrar jag av förtjusning när 
snön faller och jag gnäller när hundarna 
slutar dra...

// Lottis

Fäboddraget 30-31/3 -2019

2x30 km i natursköna Koppångens 
naturreservat 3 mil norr om Orsa. 
Vår egen variant av masstart vilket 
innebär att alla har samma starttid 
men då ska inga hundar vara i 
sele. Släde/pulka och linor får vara 
förberett. Vinner gör det ekipage som 
har jämnast tid lördag och söndag. 
Alla som fullföljer tilldelas den 

traditionella Gustafspinglan.

Anmälan och mer info: 
Malin Sundin Grindal 0706398536 

malin_sundin@hotmail.com

Årsmöte SPHK GävleDala

Lördag 30:e mars 2019 

bjuder vi in våra medlemmar till 
årsmöte på Koppången i samband 

med Fäboddraget. 

Vi startar mötet 16.00.

Motioner skickas senast 9:e mars 
till sekreterare.gd@sphk.se
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Ordförande
Annica Andersson, Bräcke. 
070-272 53 12 
ordforande.nn@sphk.se

Sekreterare/Ledamot
Frida Brändström, Nordmaling 
070-688 44 05 
sekreterare.nn@sphk.se 

Kassör/Ledamot
an Olof Högström, Indal 
070-561 47 83 
framakad@gmail.com

Ledamot
Magnus Eklund Engvall, Sollefteå  
070-373 70 40 
magnus@wildtribes.se 
 
Ledamot 
Camilla Eklund Engvall, Sollefteå 
073- 040 27 18 
sarmik@wildtribes.se 

1:e Suppleant/Vice ordförande
Alf Hallén
Torpshammar 
070-216 75 88 
alfhallen@telia.com 

2:e Suppleant
Nicklas Nilsson, Bräcke 
070-650 52 13 

Revisorer
Jan Olof Nordlöf 
Frits Bakker 

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen 
Lotta Eriksson 

Valberedning
Anne Rosander (sammankallande) 
Eveline Koch

www.sphk.se/nedrenorra 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 /  Webmaster
Eva Nätteldal, 070-632 53 96 

eva.natteldal@gmail.com
 

Ledamot
Sara Mårtensson,

sara_anna93@hotmail.com

Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com

Lene Krewer, 073-829 89 52 
denlene@hotmail.com

 
Suppleant

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

 
Valberedning

Johanna Burström (sammankallande)
johannabrannstrom@hotmail.com

Olga Widén, 

Hej

Vintern är här för fullt nu, bokstavligt talat. Snön 
har vräkt ner i massor och nu ska det sladdas spår.

Vi sitter nu (Sofia och Helen) i bilen på väg mot Ham-
ra för Grönlandshundsklubbens vinterarrangemang, 
vi ser framemot att gotta oss i en massa hundprat 
och mycket hundkörning.

I övre norra har vi att se framemot när den här tid-
ningen kommer majutställning som flyttats från juli 
till maj p.g.a. att årsmötet för hela SPHK ska vara i 
övre norras distrikt i samband med utställning. 

Kallelse till årsmöte för övre norra.

Datum: 19/3 kl. 19:00
Professorsvägen 14

977 51 Luleå.

Motioner skickas till Sekreterare senast fyra 
veckor innan mötet.
Hjärtligt välkomna. 

Datum att komma ihåg.

25/5 SKK utställning i Sjulnäs (Piteå). 
 Domare Pekka Teini, Finland
 siberian husky, Mikael Nilsson.
25/5  På kvällen: mingel och årsmöte.
26/5  SPHK övre norras utställning 
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Ute på tälttur med Alice 9 år, Ylanjärvis  
Litsho, Isa & Grynet. [Foto: Johnny Sjöfjäll]



Välkommen till Svenska Polarhundklubbens officiella utställning

Piteå Polar Dog 2019
Söndag 26 maj 

Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund, siberian husky.

Domare, ej bestämt ännu vid tryckning, håll utkik på hemsida 
och Facebook sidan.

Plats: Böle skolan, Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå 

Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6mån)  180 kr
Valpklass 2 (6-9mån)  180 kr
Juniorklass (9-18 mån)  350 kr
Unghundsklass (15-24mån)  350 kr
Öppen klass (15 mån -)  350 kr
Bruksklass (15 mån -)  350 kr
Championklass (15 mån -)  350 kr
Veteranklass (från 8 år )  250 kr

Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass  250kr

Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK’s hemsida: www.
skk.se (Skriv Tävlingsanmälan i SÖK-rutan) Klick på raden Tävlingsanmälan– 
ifyllbar. OBS; Spara först ner blanketten på din dator, sedan går du och öppnar 
den igen och då fyller du i alla uppgifter och skickar anmälan till ovrenorra@

gmail.com eller skriv ut den och skicka den till:
Eva Nätteldal Holmvägen 3, 943 35 Öjebyn. 

OBS! Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att 
skickas ut via mail!

OBS! För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan. 
OBS! Fyll i tydligt och noga alla uppgifter på anmälan.

Vaccination enligt SKK’s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är med-

lem i SPHK. Detta gäller alltså inte valpklasserna som är inofficiella.
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på registreringsbeviset 

samt medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb eller specialklubb.

Anmälningsavgiften betalas in på Pg. 561887-1
Märk betalningen med ditt namn & hundens Reg.nr.

Sista anmälningsdatum och betalningsdag är den 5 maj 2019. 

Information: Eva Nätteldal 
Mail: eva.natteldal@gmail.com  

mobil/sms: 070-6325396

Alla anmälningar är bindande! 

För mer information om Piteå och boende, 
Besök: www.pitea.se

Vi erbjuder uppställningsplats för husvagn, husbil och tält vid utställningsplat-
sen. Kontakta Sofia SPHK_ovrenorra.kassor@outlook.com

för mer information och bokning. 
Elen kommer vi ta betalt för i år med en summa på 50kr.

Välkomna önskar SPHK övre norra

Ylajärvis LS Lovely Sapphire och hennes far Ylaj-
ärvis BG Leonhard är oerhört välsynkade i sina 

uttryck och rörelser. [Foto: Malin Sundin]
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De senaste åren har tyvärr deltagandet på 
PM minskat kraftigt och vissa år har den 
inte ens arrangerats eller ställts in p.g.a. 
för få anmälda. Tyvärr är intresset för att 
träffas och tävla med våra fyra polara ra-
ser på tid minimalt. Antalet helger som 
man kan vara ledig är försvinnande få, 
resor är dyra och det är mycket annat 
som lockar mer. Polarhundsmästerska-
pet är viktigt som symbolvärde för vår 
klubb då det är ett av få tillfällen som alla 
fyra raser kan träffas och tävla på samma 
plats. 

Som utvecklingen sett ut det senaste de-
cenniet så är det möjligheten till meri-
tering som styr vilka arrangemang som 
lockar deltagare. Polarhundsägaren vill 
ha chans på något mer än att bara träffas 
och köra hund den vecka som det pla-
neras semester på. Jag ser därför nästa 
revidering av meriteringsreglerna som 
avgörande för SPHK och i synnerhet po-
larhundmästerskapets framtid. Som det 
är i dag är PM enbart meriterande för 
siberian husky och samojedhund. Grön-
landshund och alaskan malamute saknar 
helt dragprov utan vikter. Jag tycker att 
SPHK ska våga öppna upp för att samt-
liga polarhundar ska ha ett DP20 prov. 
Det är inte ”farligt” för de tyngre raserna 
att ibland få dra lätta slädar och det kan 
definitivt gynna rekryteringen av nya till 
sporten och dragglädjen hos hundarna. 
Att ha meritering av olika slag; långt el-
ler kort, släde eller pulka, tungt eller lätt 
gynnar alla raser och SPHK’s verksamhet 
och bredd. Jag kan även se nyttan av att 
exempelvis ha enspannsprov i pulka eller 
släde med last för siberian husky! Mång-
sidigheten i våra polara raser är något 
bra!

Att ha meritering i en klass/stil behöver 
inte betyda mer än att hunden får ställas 
ut i bruksklass om den klarat dragpro-
vet. För att få ut utställningschampionat, 
och därmed lämna bruksklassen, så kan 
man som rasklubb lägga tuffare meri-
teringskrav eller mer rasspecifika egen-
skapsprov som ”spärr”. Samma med 
polarchampionaten som skulle kunna 
utformas så att de premierar mångsidiga 
hundar som exempelvis klarat flera olika 
sorters dragprov eller så har man kvar att 
det enbart är en viss typ av prov som ska 
grunda för polarchampionat. De funde-
ringarna överlämnar jag till rasklubbar 
och avelsråd. 

Men målet med revideringen av polar-
hundsproven måste vara att öka antalet 
testade polarhundar i dragprov! Ju fler 
hundar som testas, desto fler ägare kom-
mer ut och lär känna oss ”gamla rävar” 
och lär sig än mer om raserna, friluftsliv 
och draghundssporten. Polarhundsmäs-
terskapen skulle kunna vara just den mö-
tesplats SPHK så väl behöver! Och ett led 
i detta är då enligt mig att kunna erbjuda 
meritering med tävling på tid för alla fyra 
raser under en och samma helg. En gång 
om året borde vi alla fyra polarraser kun-
na träffas och ha ett DP20 prov och sam-
tidigt kora minst 8 polarhundsmästare! 
En släde och en pulka för varje ras… 

Malin Sundin Grindal. 

Insändare - Polarhundsmästerskapets framtid Svar till Insändaren - Polarhundmästerskapets framtid

Det är tragiskt att så få vill arrangera och delta på Polarhundmästerskap. Polarhund-
mästerskapet var tidigare SPHKs största händelsen på säsongen. Detta är synd för 
tävlingen är ett tillfälle att träffas och umgås över gränser. Tidigare var exempelvis 
Åsarna och SHAM-draget tillfällen där flera av de fyra raserna tävlade och träffades. 
Polarhundmästerskapet ska vara meriterande för alla fyra raser enligt ett tidigare års-
mötesbeslut. Det ligger inom SPHKs linje att pröva raserna. Dagens meriteringsregler 
är låsta av SKK/ptk (prov och tävlingskommitteen) och det innebär att vi inte kan 
eller får ändra något i reglerna förrän vid nästa revidering. Detta är inget SPHK kan 
ändra på. Det betyder att de raser som har angett krav på vikt måste också tävla med 
vikt om det ska vara meriterande.

Det är varje enskild rasklubb som reviderar sina meriteringsregler och gör justeringar 
efter att de gått på remiss inom rasklubben. Alla ska ha möjligheten och rätten att 
yttra sig i meriteringsrevideringen. Det är viktigt att meriteringen utgår från rasstan-
darden och provtillfällen som prövar de polara hundarnas egenskaper i enlighet med 
SKKs bestämmelser. Syftet med meritering är inte att locka fler att testa sina hundar 
utan en möjlighet att utvärdera sina hundar. Däremot är det självklart önskvärt att 
fler testar sina hundar och därigenom får vi en bättre och bredare utvärdering.

SPHK har en meriteringsgrupp som håller ihop revideringsarbetet. SPHK har mandat 
att göra justeringar i förslagen till rasklubbarnas meriteringsregler. Sista ordet har 
alltid SKK som fastställer och låser regelverket.

Det finns en stor poäng i det Malin skriver och för att öka gemenskapen mellan 
rasklubbar och distrikt är det viktigt att vi kan träffas på till exempel ett polarhund-
mästerskap.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK



Förändringar i alaskaeskimåns relation till hund och 
dess effekt på två mänskliga sjukdomar

Av Louis Liljedahl

Ibland när jag på morgonen går ut och ger våra tre malamuter sitt första 
mål, de får två om dagen, tänker jag på hur hundarna i Alaska blev ut-
fodrade förr i tiden. När man läser moderna böcker om polarhundar, är 
ju allt så romantiskt och trevligt. Men tyvärr var verkligheten inte fullt så 
gullig. En effekt av utfodringen kunde ha betydelse för spridandet av två 
sjukdomar som drabbade människan.

Kanske är det svårt för oss som lever 
idag, att föreställa oss hur hundar och 
människor faktiskt hade det bara en kort 
tid tillbaka. En sak är emellertid säker 
– de levde inte det skyddade lyxliv som 
vi och våra polarhundar gör, och ibland 
kunde hundarna, dock utan egen förskyl-
lan, ställa till det ordentligt för männis-
korna också. När den vite mannen kom 
till Alaska förändrades de inföddas liv 
dramatiskt efter att ha varit likadant i 

stort sett sedan deras förfäder kom dit 
för en sisådär tusen år sedan. För det 
mesta har mötet med den ´civiliserade´ 
kulturen varit till nackdel för eskimåer 
och indianer, men ibland har det fört 
något positivt med sig. Så är fallet med 
sjukdomen orsakad av dvärgbandmask, 
som den här artikeln handlar om.

Som vanligt när det gäller eskimåers och 
inuiters historia, så är det först när den 

vite mannen kom till deras trakter, som 
den kunde nedtecknas (termen eskimå 
används för de, som bebor Alaska, övriga 
norr och väster därom kallas för inuiter). 
De infödda hade inget eget skriftspråk, 
utan deras kännedom om forna tider 
var baserat på muntlig tradition. Och en 
sådan förmedling av fakta förvrängs för 
vare generations tradering och blir med 
nödvändighet mindre tillförlitlig ju läng-
re bak i historien som man kommer.
Beroende på vad eskimåernas hundar 
glufsade i sig, kunde det ibland ha effekt, 
inte bara på hundarnas egen hälsa, utan 
även på människornas. Vissa sjukdomar 
som hundarna fick, kunde överföras på de-
ras herrar också. Det finns bl.a. två sjuk-
domar som kan drabba människan där 
hunden är agenten som överför smittan. 
Här handlar det om dvärgbandmask som 
också heter hydatidos eller blåsmask-
sjuka (även echinokockinfektion, echi-

nococcos), och den kan orsaka två slags 
sjukdomar hos oss.  

De två mänskliga sjukdomarna
Den ene varianten av dvärgbandmask 
är cystisk echinococcos. Här utgör vilda 
hovdjur mellanvärd som bärare av lar-
ver, och varg slutlig värd, i vilken den 
vuxna masken utvecklas och producerar 
ägg. Hund kan också fungera som slutlig 
värd och människa som mellanvärd i vil-
ken larver utvecklas. Framförallt är det 
lungor och lever som blir infekterade hos 
människa. I Arktis och Subarktis är hund 
den främsta smittkällan för människa.

Den andre sjukdomsvarianten är s.k. al-
veolär echinococcos. Alveolär infektion 
börjar vanligen i levern men kan sprida 
sig till andra delar av kroppen, såsom 
lungorna eller hjärnan, och kan leda till 
döden. Infektionen ger ofta inte upphov 

Bild 2. Livscykel för E. multilocularis som orsakar alveolär echinococcos

Bild 1. Livscykel för E. granulosus som orsakar cystisk echinococcos
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till några symptom till en början, och det 
kan gå upp emot ett år innan symptomen 
kommer. 

Värddjur i Alaska är varg, hund, räv, 
fjällräv och mellanvärdar är gnagare, 
hjortdjur och hund. Om föda eller vatten 
som innehåller parasitens ägg förtärs, kan 
man bli smittad. Även nära kontakt med 
infekterade djur (i detta fall hundar) är 
en smittorisk.

På sommaren käkade eskimåernas hun-
dar framför allt gnagare och på vintern 
blev de utfodrade med lungor, inälvor 
och lever av bytesdjur som kunde bära 
på parasitägg. Därmed kunde hundarna 
bli smittbärare och överföra sjukdomen 
till människan.  

Varierande hundhållning
Det två viktigaste faktorerna för om hun-
darna skulle bli bärare av sjukdomarna 
eller ej, var dels om hundarna fick vara 
lösa eller bands upp, och dels vilken slags 
föda de fick. Eftersom maten varierade 
från plats till plats och från säsong till sä-
song, och ett arbetande hundspann i spå-
ret kunde få allt från frusen spigg (slags 
fisk), god torkad lax till ruttet valrosskött 
från ett ilandflutet kadaver, är det svårt 

att generalisera utfodringen av de inföd-
das hundar förr i Alaska.

När den vite mannen kom, hade eskimå-
erna sina hundar generellt lösa. Även om 
hundarna ibland blev fastbundna nära 
husen för att agera vakthundar, var de 
lösa på sommaren, då en av säsongens 
flyttningar skedde. Då kunde de anting-
en följa med sina herrar vid flytten eller 
stanna vid vinterboplatsen. I vilket fall 
fick de klara sig själva bäst de kunde, och 
då förtärde de allt de kom över, som ex-
empelvis gnagare, döda djurlämningar, 
växtätares såväl som mänskliga exkre-
menter etc. Ett hundteam som växt upp 
och jobbat tillsammans höll ihop som ett 
gäng i alla väder, och när vintern kom, 
var de noga med att åter ansluta till sina 
herrar för att åter igen få mat av dem.

Som valpar blev de väl omhändertagna, 
och fick vara inne i husen och blev även 
burna omkring av kvinnor och småflick-
or i huvan på parkasen. Vid vuxen ålder 
var behandlingen generellt omild, även 
om det finns rapporter om hur man vid 
kusten kunde ta in sina vuxna hundar i 
ingången vid dåligt väder. I en rapport 
från 1840-talet av den ryske upptäckts-
resanden Zagoskin berättar han att ”till-
sammans huttrade vi när vi vilade i en 
stuga som var begravd i snö. Hundarna 
(där var 27 st.) hade lösgjorts från sina 
selar och hittade platser mellan oss, och 
natten passerade under deras kamp för 
de varmaste ställena, och var och en av 
oss vände på oss från den ena till den an-
dra sidan.” 

I den tidigaste etnografiska rapporten 
från Nortonsundet-Yukonflodens om-
råde, av ryssen Zagoskins utforskande 
av Alaska på 1840-talet, anges att ”Bul-
jongen från koket av kött eller fisk, gavs 
alltid till hundarna. Vanligtvis lagar de 

köttet väldigt lite.” Oftare fick hundarna 
det som nu kallas ’stink fish’ (surfisk) eller 
som man tidigare sa ’fermented fish’ (jäst 
fisk, alltså i princip surströmming). Man 
gav också vildrensinälvor till hundarna, 
vilket kunde innehålla parasiter. Vid 
Scammon-bukten fick hundarna tarm-
innehållet av säl samt inälvor och rom av 
färsk lax och på vintern torkade huvu-
den av lax. Då kunde de få fiskbandmask 
(Diphyllobothrium). Ibland, om det var 
mindre bistra tider, kunde hundarna få 
bättre mat, såsom kokt vitvalskött som 
lagts i olja inför vinterförvaringen. 

När Western Union-telegrafen byggdes 
från Unalakleet upp längs Yukonflo-
den till Nulato 1866-1867, skriver en 
herr Whymper: ” Hundarna var varken 
många till antalet eller av god klass. De 
var knappt över genomsnittet av lömska, 
morrande indianhundskrällena från Ore-
gon och British Columbia, och det var 
mycket svårt att få dem att fästa sig vid 
oss. De hade alla färger, där järngrå do-
minerade, varglika drag och korta ben. 
Sammanfattningsvis gjorde de ett bra 
jobb när de transporterade våra saker.” 
Hundarna som beskrevs här var troligen 
överarbetade och undernärda, då endast 
fem hundar drog en släde som vägde 160 
kilo. De bands fast varje natt, för att 
förhindra att de skulle äta allt som kom 
i deras väg. Helt generellt kan man konsta-
tera att det inte var någon närmare kontakt 
mellan hundar och människor, vare sig det 
gällde eskimåer, indianer eller icke-infödda, 
utom när det gällde den nödvändiga på- och 
avselningen, så klart.
 
En observatör, Jacobsen, rapporterade 
att åren 1882-1883 gav handlare på 
Yukonfloden vanligen frusen fisk till 
sina hundar, men vid hårt arbete fick de 
ibland en soppa gjord på fisk, olja och 
sälspäck. Vad den lokala befolkningen 

gav sina hundar berättar han dock ej. 
När han tillsammans med eskimåer reste 
norrut till Kotzebue, försökte han koka 
fisksoppa en gång i veckan till sina hårt 
arbetande, halvt utsvultna hundar. Nor-
malt fick de frusen eller torkad fisk. Vid 
Kuskokwim-floden i Bethel observerade 
pastorn Weinland 1884 att man på som-
maren gav de utsvultna hundarna torkad 
småfisk varannan dag. När de reste på 
vintern fick de mat varje dag, troligen 
också fisk. 
 
Utforskaren och marinlöjtnanten Stoney, 
däremot, tog väl hand om sina hundar. 
Han verkade i området Kobuk-Noatak-
Selawik-området 1885-1886. På en färd 
använde han sig av 20 hundar för tre slä-
dar och på en annan hade han 16 stycken 
till två slädar. Han kokte regelbundet 
maten till sina hundar och var troligen 
den förste i inlandet att göra så, och var 
noga med fodermängden, och han t.o.m. 
vägde sina hundar. Han kedjade fast dem 
en och en när de inte jobbade för att und-
vika slagsmål. Hundarna var inte vänliga 
och han klappade aldrig dem. Allt detta 
minskade definitivt risken för smittö-
verföring av sjukdomar till människan. 
Trots att han rapporterade att de infödda 
hundarna inte togs väl omhand, har fol-
ket i Kobuk-Koyukuk-regionen periodvis 
kokat hundmaten och varit stolta över 
sina friska hundar.

Hundar som får springa lösa är asätare 
och äter allt de kan finna, som sagt även 
mänskliga exkrementer. De är ypperliga 
musjägare, något som bidrar till proble-
met med parasiter. Forskaren Murie 
skriver om hundarna i St. Lawrence på 
1930-talet hur de arbetar i gäng på ett 
halvt dussin eller fler. Flera hundar sätter 
nosen vid olika ingångar till skogsmusens 
tunnlar i tundrans mossa. Ett antal andra 
hundar hoppar omkring på marken tills 

Bild 3. Mat till hundar. Fisk som hängts till tork. 
Yukonfloden
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en mus springer ut från sitt hål, där den 
elegant fångas upp i gapet på någon av 
de väntande hundarna.

I några byar, kanske många, fick hundarna 
aldrig vatten. Och maten de fick hade 
inte särskilt hög vattenhalt, så de fick 
äta snö eller slicka fukt från gräset kring 
de hål som de grävt för sig själv där de 
kedjats vid. De flyttades inte omkring, så 
dessa platser var starkt kontaminerade 
och infekterade av diverse smittor. När 
samiska renskötare togs in i Unalakleet-
Shaktolik-området för att lära eskimå-
erna renskötsel, försökte de även att lära 
dem att bättre sköta om sina hundar. 
De byggde hundkojor, och kokte deras 
mat, som innehöll kolhydrater såväl som 
däggdjurs- eller fiskprodukter. De hade 
stora, präktiga slädhundar som bevis för 
att deras metod fungerade. Deras och 
några handelsmäns exempel följdes av de 
mer välbärgade infödingarna och de som 
varit mer i kontakt med de vita. Men 
generellt tog eskimåerna i Alaska dåligt 
hand om sina hundar (tvärt emot vad my-
terna säger!).

I det inre av Alaska fanns indianer, som 
hade tjänstgjort som guider för mineral-
prospekterare samt arbetat för gruvarbe-
tare och handelsmän. De var också väl 
förtrogna med vita pälsjägare och hade 
således ett brett kontaktnät. De tog till 
sig en god hundhållning och kokade ge-
nerellt maten till sina hundar. Även om 
inte alla i inlandet tog så väl hand om sina 
hundar, tycks det ändå ha funnits en skill-
nad 70 till 80 år sedan mellan inlands-
gruppers och kustgruppers förväntningar 
och mål med slädhundar.

Den gamla fru Honnicut from Noatak 
berättar om sin tid då hon var en ung 
flicka, troligen omkring 1890. ”Min far 
hade inga hundar så han fick dra släden 
själv. Ibland hade gamla människor en, 
två eller tre hundar. Folk fick alltid dra 
släden själv, och när det var lite mat var 
de tvungna att döda hundarna. Under 
sommaren gav de hundarna vatten och 
lite mat. På vintern en halv lax, torkad 
eller färsk, varje dag.” Hon fortsätter sin 
berättelse om när hennes far dog. ”Jag 
fick släpa honom genom vattnet till be-
gravningsplatsen i Kotzebue. Folket ville 
inte hjälpa mig. Hundarna åt honom. 
När Robert Sams (den första missionä-
ren) anlände, sade han åt mig att inte 
gråta, för min far var redan i himlen. Det 
är därför som jag också försökte bli kris-
ten.”

Andra smittvägar
Vid beredning och lagning av skinn tug-
gade kvinnorna skinnet för att det skulle 
bli mjukt och kunde därigenom bli smit-
tade. När man arbetade med hundarna 
och barn lekte med dem, kunde man få 
maskäggen på fotbeklädnad och hand-
skar. Maten åts ofta rå och när den 
koktes blev den inte alltid genomkokt. 
Späck, valskinn och en del andra saker 
koktas aldrig. Vid hel genomkokning av 

föda dör äggen, men i djupfrysta kadaver 
överlever de. 

Om förändringen
I förhistorisk tid utgjordes hundarnas 
diet troligtvis till större del av gnagare 
och inälvor av människans jaktbyte. Det-
ta medförde smitta av parasiter från vilda 
djur till hunden, vilket i sin tur innebar 
smittorisk för människan. Även om hun-
darna aldrig bands fast eller aldrig eller säl-
lan spändes framför slädar, blev det närkon-
takt ändå med hundarna när de var valpar, 
när de fick på sig klövjeväskor, under till-
verkande av produkter av hundskinn och 
päls, och genom att de kanske ibland fick 
komma in i husingången och t.o.m. in i 
själva huset. Positivt med detta var det 
faktum att de inte hade så många hun-
dar, jämfört med senare skeden i histo-
rien. Bosättningar och transporter under 
1900-talet var både större och snabbare 
än tidigare. Dessa förändringar fick både 
positiva och negativa konsekvenser då 
det gäller spridandet av sjukdomar från 
hund till människa

Nackdelar - Ökningen av jakt på räv samt 
ökningen av antal hundar i slutet av ar-
tonhundratalet och i början av nitton-
hundratalet ökade chanserna till smittö-
verföring. Boendet i moderna hus med 
fler sällskapshundar och katter inomhus 

ökade också chanserna att bli smittad. 
Fördelar - När man tvingade eskimåerna 
till att bo i moderna byar, d.v.s. att flytta 
omkring mindre, band man fast sina hun-
dar mer, vilket i stort var positivt i fråga 
om smittspridning, även om en liten ök-
ning av smittorisken ökade i och med 
att deras platser där de var fastkedjade 
aldrig sanerades. När man minskade på 
vildrensjakten gavs det färre möjligheter för 
hundar att bli smittade av parasiter, efter-
som hundarna inte längre fick äta vildre-
nens lever och lungor där det kunde finnas 
maskägg. Minskning av användandet av 
hundpäls var också positivt ut smittosyn-
punkt. Modernt boende minskade både 
antal slädhundar i huset och kontakten 
med dem, medan det blev bättre sani-
tära förhållanden med tvättade trägolv. 
Bruket av tvättbara kläder innebar min-
dre kontakt med hud-hand-mun genom 
päls- och skinnberedning och använd-
ning. Introduktionen av snöskoter inne-
bar minskning av antalet slädhundar och 
följaktligen också av parasitsmitta.

Artikeln bygger i största utsträckning 
på ett arbete av Margaret Lantis betitlat 
’Changes in the Alaskan Eskimo relation 
of man to dog and their effect on two hu-
man diseases’, publicerad i Arctic Anth-
ropology XVII-1, 1980.

Bild 4. Hungriga polarhundar äter allt som de 
kommer över
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Vi har spenderat stor del av sommaren 
med att bygga nya hundgårdar. 

På grund av hög värme och att vi jobbat om varandra mycket så har det 
tagit lite längre tid än planerat. Nu så är vi äntligen klar med en utav dom 
så jag kan visa er slutresultatet, och dela med mig av bilder och tankar 
under byggets gång.

Vi började med att bestämma antal gårdar och plats tidigt under sommaren. Marken 
där vi hade tänkt ha gårdarna var väldigt ojämn och sned men med traktorns hjälp 
löste det sig.

Som ram för hundgårdarna la vi telefonstolpar som vi sågade till och grävde ner. 
Under dom la vi ner fårstängsel som undergrävningsskydd. Efter att dom var på plats 
började vi med själva ‘’hus ramen’’. Jag hade grubblat mycket över hur jag ville att 
våra nya gårdar skulle bli, och efter att ha byggt två hundgårdar tidigare så visste jag 
även vad jag ville ha och vad jag ville undvika. Jag kom då fram till att jag ville att 
1/3 av gårdens yta skulle ha golv, väggar och tak. Jag ville ha tak över kojorna för 
att slippa skotta så mycket under vintern. Av samma anledning gjorde vi väggar (det 
ger även bra med skugga under sommaren). Varför jag ville ha golv är för att jag ville 
att hundarna skulle kunna ha ett ställe att ligga på som inte är på själva marken och 
där dom inte gör sina behov. Så ramen snickrades ihop och målades. Samtidigt satt 
vi upp stolpar för väggen.

Karoliina Ahokas Löfgren med Siberian Husky Wild Tribe’s Funi (“Leia”) vid Koltjärn i Resele, sollefteå. 
[Ägare och fotograf: Erik Löfgren]
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Skiljeväggarna kom på plats strax efter det och hundarna blir väldigt stötta över att 
dom inte kan springa rakt genom allt längre.

Min semester tar slut. Medan jag är på jobbet så slår Sebbe ner armeringsnät vid 
golvkanten så att hundarna inte ska kunna krypa under golvet. Han köper även en 
målarspruta som han använder när han grundmålar bygget!

Sebbe far och jobbar och jag tar tillfälle 
att köra in gruset med traktorn och sedan 
börja skotta ut det. Jag kan ärligt säga att 
med värmen vi hade i somras så var detta 
det värsta jobbet!

Gubben for iväg och jobbade och medans han var borta passade jag på att lägga gol-
vet. Jag är väldigt glad över att vi valde så breda bräder att göra golvet av. Det byggde 
fort och tog egentligen inte super lång tid.

Gubben kom sedan hem och medans han reglade upp för plåten på taket så gjorde 
jag bakreväggen. Nu börjar det äntligen likna något! Använde samma brädor som 
till golvet.
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Taket blir tudelat för jag vill kunna öppna det. Då vi har samma brädor även där så 
skulle det bli jätte tungt att måsta lyfta alltihop varje gång man ska in dit.

När han kommer hem igen så provar jag mig på den nya målarsprutan och målar alla 
väggar med täckfärgen. Samtidigt sätter gubben upp taket. Vi valde denna färg för 
det är samma färg som vårt hus och garaget. Plåten fick vi begagnat av Sebbes syster 
som spenderade sommaren med att byta tak på deras hus.

Nu är vi klar med det mesta och börjar med kojorna.

Yttreväggarna blir av samma brädor vi använt till allt annat. Vi isolerar med frigolit 
och som innervägg har vi osb skivor. Vi isolerar även golvet och lägger där en ply-
wood skiva.
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den under sommar månaderna. Den höll sig kall och nedkyld så jag antar att mina 
hundar kommer uppskatta den av samma anledning. Sen är det ju lite av en koja 
också då den har tak. Jag la även dit en stock som vart över av rambygget som kom-
mer träna balansen hos hundarna. När vi är klar med allt kommer jag även kasta in 
någon sten som ligger runt om för att ge hundarna lite extra koordinations träning.

Hundarna fick även en ute säng byggt av en pall och en pallkrage. Vi kapade ut 
brädor för att fylla mellanrummet mellan brädorna på pallen och sen på med träull!

Till långsidan mot granngården så satte 
vi även upp en extra bit fårstängsel för 
att dom absolut inte ska kunna hoppa 
över.

Sedan upp med nätet plus en dörr och 
gården är nu klar! Nu ska vi bara börja 
med dom andra två ?

Jag målar taket vitt och låter det vara så - jag tyckte det vart en fin kontrast. Jag målar 
även lister som jag fäster på kojan som ger lite hus feeling i det hela. Sen monterar jag 
luckan som är från Lundhs. Tidigare har vi haft luckor från Lyaluckan men dom är så 
dyra att jag kände att jag ville prova dom från Lundhs och se hur dom är!

Nu är kojan klar! ?

Innan vi sätter upp nätet så dekorerar vi lite i gårdarna. Jag har fixat två kabeltrum-
mor till varje gård i olika höjd. Hundarna har alltid haft det i sina gårdar och dom 
gillar utsiktsplatsen det ger. Sen är det bra för musklerna om dom hoppar lite högre 
ibland! Jag fick även chansen att köpa 3 grill/cement ringar av en arbetskollega och 
sätter en i varje gård. Vi hade en sån till vår hund när jag var liten och hon älskade 
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Såhär ser det ut nu när alla gårdar är klara och belysning har kommit upp:

Mvh Victoria Gideonsson
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När hjärtat får bestämma, eller rättare sagt ödet! 
Min berättelse om en tävling som kommit att betyda mer för mig än vad 
jag själv anade. Polardistans och Särna har efter 10 fullföljda lopp för 

alltid en plats i hjärtat.

Arton månader innan Polardistans 2018 
låg jag i en sjukhussäng och tittade på 
hur någon annans blod sakta rann in i 
mina egna ådror. Där och då visste jag 
att mitt liv för alltid var förändrat och 
att det skulle ta lång tid att komma till-
baka. Läkarnas besked och skvallret på 
avdelningen ville inte riktigt sjunka in 
men en sak visste jag; Jag skulle tillbaka. 
Jag skulle hem. Hem till hundarna och 
gården. Jag satte upp delmål så fort jag 
blev utskriven. Orka gå till postlådan, gå 
till hundgården, gå till lagårn. Min men-

tala triangel och målbild. Småsmå fram-
steg varje dag. Det tog några veckor men 
viljan var oerhört stark. Sjukgymnasten 
och läkaren tyckte jag var galen som efter 
ett par veckor berättade att jag redan va-
rit hos hundarna och faktiskt testat att 
tolka bakom kickbike. Att min naprapat 
fick extra mycket att göra ”glömde” jag 
berätta… 

Tre månader senare kunde jag trots bit-
vis svåra smärtor sela upp ett helt spann 
och äntligen börja träna! Det blev ynka 

sex träningspass på grus innan snön 
kom men redan i sjukhussängen hade jag 
bestämt mig för att jag skulle köra Po-
lardistans igen. Det blev p.g.a. min nya 
livssituation sporadisk träning hela sä-
songen men mycket teambuildning och 
roliga pass. Så i mars 2017, ett halvår 
efter de där dagarna på sjukhus och med 
minimalt med träningsmil så stod jag på 
startlinjen i Särna igen. Lugn i själen och 
med det bästa spann jag någonsin kört, 
inte många mil i benen men åtta individer 
som litade på varandra och var oerhört 
jämna. För att göra en lång historia kort så 
vann mitt team med 37 sekunders marginal 
och det var glada pigga hundar hela vä-
gen in över mållinjen! Jag däremot föll 
ihop när släden passerade målbanderol-
len. Benen bar inte längre och smärtorna 
var nästan outhärdliga. Jag har aldrig i 

hela mitt liv varit så fysiskt trött och ald-
rig hade jag haft så pigga hundar i målet 
på en långdistanstävling! Jag kom des-
sutom att lära mig ännu mer om mina 
hundar; vad de verkligen kan göra och 
framförallt vilken vinnarskalle vi besit-
ter! Att rehabiliteringen efter min svåra 
skada blev lite svårare och längre fick det 
helt enkelt vara värt, ett ”öde” jag delar 
med många andra idrottare. Någon dag 
ska jag ta mig tid och skriva om PD160 
loppet 2017 för det är verkligen ett lopp 
värt en egen berättelse! 

Ett år senare var det återigen dags. Men… 
Tre veckor med kräksjuka och mag-
problem för mig ställde till bekymmer. 
En extremt snöfylld vinter som gett all-
deles för få träningsmil, men desto fler 
timmar, gjorde också sitt till att göra mig 

Andra vilan blev betydligt mer harmonisk! Sapphire har koll på matte
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tveksam till att verkligen köra PD300km. 
Jag hade testat VM-banan i Sveg under ett 
mycket struligt träningspass i samband med 
Nordic Open och visste att den kuperade 
banan passade mitt team. Så skulle jag köra 
Polardistans 300 km, 160 km eller kanske 
medeldistansen i Sveg? Inget lätt val när 
man vet att man som regerande wsa-
världsmästare i både lång och kort me-
deldistans sannolikt är Sveriges största 
medaljkandidat i släde på Svegmäster-
skapet men målet för årets säsong hade 
hela tiden varit långa Polardistans. Det 
var 5år sedan sist och dags att möta nya 
utmaningar med min nya unga flock. Den 
otroliga vinsten 2017 hade dessutom gett 
massor med mersmak. 

På grund av min vacklande hälsa väljer 
jag till sist Sveg, lite enklare och mer 
möjlighet till vila. På femmilen i Grims-

bu veckan innan körde jag kräksjuk och 
nästan helt utan att äta på två dygn och 
det tärde enormt på resurserna. Men so-
ciala medier är ett gissel och fler och fler 
vänner lägger upp bilder på sin packning 
och förberedelser till Särna… Polardis-
tans ligger närmst hjärtat och skulle jag 
inte välja den ändå? Ett par dagar med 
svår beslutsångest följer. På måndagen 
skickar jag upp 4 hundar till att springa 
PD300 i två olika pulkaspann och det 
känns väldigt konstigt att inte själv tävla 
PD. Jag är fortfarande klen men har inte 
spytt på ett par dagar då jag får för mig 
att ödet får avgöra. Jag tar tre postItlap-
par och skriver PD160, PD300 och Sveg 
på dem. Jag, min make och till sist vår 
son Zebulon drar sedan lott. Alla tre 
(!) drar PD300 lappen. Så efter ett kort 
sammanträde med familjen och ett sam-
tal till tävlingsledningen för att kolla om 
jag trots allt får starta i PD300 så ringer 
jag min vän Nina och hon får via telefon 
också dra lott och ja… det blev 300 på 
den lappen också! Vi bestämmer hastigt 
att hon dagen efter får åka upp till Orsa 
och ta hand om Zebulon. Jag får snabbt 
leta rätt på all obligatorisk packning 
och åker tisdag morgon till Särna för att 
checka in den och besiktiga hundarna. 
Dock så är ju tre utav spannets 11hun-
dar fortfarande i Värmland så jag avtalar 
med veterinären att få besiktiga dem da-
gen efter, alltså samma dag som starten 
går! (Läs: 2h före start!) Logistiken med 
att ställa tre (!) spann till start (samt bo 
hemma, 12 mil från Särna och åka emel-
lan +jobba några timmar) var lite lätt ga-
len men det gick. Dock så hade jag en lätt 
oreda på packningen och med vad som 
faktiskt var medpackat!

Ungt spann 
Planen för racet var att ta det lugnt, mycket 
för min egen skull och inte riskera bli sju-
kare, men framförallt för hundarnas skull. 

30 mil är långt, underlaget var mjukt, 
sockrigt och trögt samt att spannets äldsta 
hund inte ens fyllt 5år! Jag hade dessutom 
sex stycken 2åringar i spannet; Ylajärvis 
HT Mitch, Y HT Aily, Y IG Ittoq, Y IG 
Ivalo, Y IG Minik och Eagle-Kotten. Tre 
femåringar Tarzan, Y MT Spring och Y 
MT Vilde. De två oumbärliga systrarna, 
knappt fyraåriga Y LS Gul och Y LS 
Sapphire fick som vanligt ta ledar- och 
wheelposition. Gul är den bästa och mest 
mångsidiga hund jag någonsin kört och 
på sitt första PD för två år sedan gick hon 
i led de sista 14 milen och låg tillsammans 
med 11-årige ledarpartnern Vargtass bakom 
teamets överraskande seger. i fjol gick de 
två istället pulkaklassen 300 km. Gul skulle 
komma att vara oerhört viktigt för teamet, 
det visste jag. Saknaden efter mitt radarpar 
Edwin och Vargtass skulle förhoppnings-
vis inte bli så stor. Edwins ande var med 
oss och hans aska står hemma i väntan på 
att få åka den sista turen med spannet, det 
blev dock inte denna färd. Känslorna var 
ännu inte färdiga för det avslutet.
Det är bra med öppen start… 
När starten gick hade jag fortfarande inte 
packat släden, knappt rastat hundarna 
och inte ens parkerat bilen vid starten… 
Efter hundratals mil på släden, rutin och 
ett tävlingslugn så är det inte så konstigt 
som det låter. i fjol ammade jag när resten 
av startfältet drog iväg, i år var sonen i tryggt 
förvar hemma med Nina och jag hade bara 
mig själv och hundarna att ta hand om. Det 
blev dock lite stressigt med all packning som 
skulle ned i släden samtidigt som hundarna 
skulle besiktigas så Mattias hjälpte till 
med det. Jag tyckte nog att slädsäcken 
såg ovanligt tajt ut men fanns inte tid att 
kontrollera eller stuva om. Startade näst 
sist i min klass och fick en fin start med 
pigga hundar som gärna ville dra på mer 
fart än jag tillät dom. Minns att spannet är 
mycket ungt! Körde på enligt plan upp mot 
Lövhögen där vi stannade för att käka lite. 

Efter matning och kort vila så var Tarzan inte 
sig själv. Hon var ovillig att springa och var 
lite skummig runt munnen. Jag testade att 
köra lite saktare för att se om hon kom 
igång men det var något som inte stämde 
så ankrade i första träd jag nådde. Jag 
kör med två stora tunga Istind-ankaren 
då jag inte fallit i den allt för vanliga fäl-
lan att sätta låg vikt före säkerhet. Drog 
snabbt fram hundsäcken som jag påpass-
ligt hade packat mycket lättåtkomligt. 
Tarzan var inte helt frivillig till slädvila 
om man säger så… Men säcken är bra ut-
formad så hon låg tryggt uppepå släden 
och kom ingenstans. Släden blev med an-
dra ord 20 kilo tyngre och detta innan en 
rad tunga partier av banan. 

Jag vet än idag inte varför Tarzan inte 
ville lämna Lövhögen, kanske det kan 
ha berott på dåliga minnen från ifjol då 

Snörik vinter gjorde utmaningen tuffare! Jämna och 
väl sammansvetsade hundar från tre olika ägare

Tarzan ligger tryggt på släden i den specialanpas-
sade hundsäcken jag fick i bröllopspresent av 

KimJensen
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det var en ganska stygg passage under-
lagsmässigt och med oändligt många om-
körningar efter Lövhögen? Oavsett vilket 
så valde jag att ställa av henne på första 
checkpoint. Andra sträckningen är nämligen 
12mil lång och rätt tuff. Där vill man inte ha 
några onödiga kilon i släden! 

Hundarna var trots den extra tyngden 
pigga när vi kom till checkpoint men 
jag valde att vila 6h ändå. Mest för att 
jag tyckte det kändes lite långt med 12 
mil direkt på bara 4 timmars vila. Den 
obligatoriska vilan är nämligen 4 och 6 
timmar men man får själv välja vilken 
längd man tar på vilken vila. Hundarna 
var tyvärr inte direkt intresserade av att 
vila så länge och det tog även tid innan de 
lugnade ner sig. Det är unga hundar och 
vi har inte kunnat specialträna check-
point samt att det var ordentligt stökigt 

i spannet som placerats bredvid oss. De 
spann som körde 160 km kom också i 
strid ström genom checkpointen vilket 
såklart ”livade upp” både folk och hun-
dar. 

Etapp 2 en studie i oändligt långsamma 
vidder med en onödigt tung släde
Sex timmar gick långsamt men till sist 
fick jag starta ut! Nu med tio hundar 
i spannet. Andra sträckan gick trögt, 
spåren saknade botten förutom på Lill-
härdalsbiten som körs med pistmaskin. 
När vi var som längst norrut var jag så 
trött att det kändes som om det gick ännu 
långsammare och ”spåret” sniglade sig 
fram på fjällsidan. Kämpade för att inte 
spy och både ben och armar kändes som 
överkokt spagetti. Sjöng falskt och tug-
gade (och spottade) snö för att hålla mig 
vaken och relativt pigg. Ledarhundarna 
Gul och Mitch följde kryssen för att veta 
att vi var rätt för några spår fanns det 
inte detta snörika år, leden är inte jätte-
populär och går dessutom på skrå så bit-
vis var det riktigt jobbigt att styra upp 
släden. Turligt nog så hade jag lånat en 
Skonk av Nina Finstad och packlådan till 
den äger jag redan och utan den hade inte 
all packning fått plats… För det visade sig 
på checkpoint att jag visst hade med mig 
betydligt mer grejer än tänkt då maken 
packat ner allt (!) som stod utanför bilen 
utan att veta att jag alltid har med mig 
extra utrustning och sorterar den på plats 
medan jag gör upp taktiken och antalet 
vilor och snacksningar! Inte konstigt att 
släden var så välfylld och tung!! Baksi-
dan av att stressa iväg på en tävling och 
ha all potentiell packning löst inslängd i 
bagageutrymmet… 

På väg ner mot ”civilisationen” igen kom 
vi in i de PD160spann som låg längre ner 
på resultatlistan och det var ett trevligt 
avbrott att få lite omkörningar och glada 

tillrop! Vägen in mot checkpoint är oän-
dligt lång då det liksom känns som att 
man snart är i mål när delningen Lövnäs-
vallen/Särna kommer och det ”bara” är 
några minuter till vilan. Efter 21 mils 
körning är dock ens uppfattningsförmå-
ga något begränsad och att det är 15 km 
kvar och att 15 km tar över en timme kan 
ställa till mentala spratt för den ovane. 
Det är många som trott att de kört fel 
här för att checkpoint aldrig dyker upp… 
Den timmen (eller två) kan nämligen sni-
gla sig fram! Hundarna tuffade på bra 
men även jag tyckte vägen var mycket 
längre än den brukade! Jag hade på kul 
tittat många gånger på hemsidans GPS-
trackning och följt fransmannens tider 
bakom mig. Min GPS täckning var ty-
dligen bristfällig så table-muschers och 
tävlingsledningen trodde att vi körde till-
sammans eller i varje fall turades om sil-
verplatsen. Jag visste dock att min GPS-
puck inte var där den var enligt hemsidan 
och hade kontroll på läget! Snacksade 
enligt plan och utan att släppa honom för 
nära. Bevakade min plats utan att tumma 
på körplan eller unghundarnas inkörning 
till längre sträckor. 

Checkpoint 2. 
I checkpoint då jag halmade och kol-
lade över hundarna noterade jag att Kot-
ten inte hade jämn kroppsvikt på alla 
fyra tassar. Han var något påverkad på 
höger fram och jag kallade till mig vet-
erinärteamet och fick en av de tjejer som 
redan vid besiktningen förälskat sig i 
min stora knähund till gosnos Kotten! 
Det konstaterades en öm bog och jag tar 
inga risker och i synnerhet inte på en ung 
hund med många år framför sig. Kot-
ten som går ensam i point hade slitit lite 
ont i början av loppet och gått i kull i 
en del av de gröppor som fanns så anta-
gligen hade han dragit på sig något då. 
Han skulle även haft en annan sele på sig 

med tajtare hals men det misstaget får jag 
själv ta på mig! Kotten blev kvar hos vet-
erinärteamet när jag och mina 9 stjärnor 
lämnade mot Särna! Omhändertagan-
det fungerade fint och när jag kom fram 
till mål var både Tarzan och Kotten vid 
god vigör, matade och rastade och nöjda 
i mitt släp som lämnats vid start. Stort 
tack till alla er som ordnade det!

Försökte sova en stund på checkpoint 
men hann även prata lite med Astrid och 
Åshild som kämpade sig igenom 300km 
med varsitt 3spann och skidor! De verk-
liga hjältarna…! Ställer höga krav på 
både hundar och människor! De var slit-
na med vid gott mod och tog det lugnt. 
De fyra de lånat från mig hade gått otro-
ligt bra men tyvärr hade teamets i särk-
lass starkaste hund Leo blivit utplockad 
p.g.a. skada. Men tikarna var kvar och 

Tarzan är inte helt nöjd med att vara 
passagerare

Mitch och Gul redo för etapp 2
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de planerade att åka mot målet i Särna 
inom kort. Övriga i klassen hade brutit 
p.g.a. de tuffa spårförhållandena så det 
var ett guld och ett silver som väntade! 

Vägen in mot mål och hur viktigt det är med 
nödutrustning (och att veta var den ligger)
Hundarna vilade bättre andra gången 
och det var betydligt lugnare på check-
point när det bara var PD300spannen 
kvar. Något att fundera på för framtiden? 
Ska 160 spannen som inte vilar verkligen 
få störa tävlingen så pass mycket? Hur 
ska man lägga upp logistiken? Ska alla 
ha vila eller ska det vara olika check-
points? Samt den viktigaste frågan av 
alla, ska 160 distansen vara 160km om 
den fortsättningsvis körs helt utan vila? 
Lämnade checkpointen i en massa oväsen 
för hundarna var nästintill övertaggade 
till att få starta igen! Drog iväg i fin fart 
så fick bromsa ner lite för att de skulle 
hinna mjuka upp sig. Visste att det skulle 
bli ospårat på fjället så hade satt fram 
Sapphire istället för Gul som lett ända se-
dan start. Sapphire är mycket duktig os-
pårat och går i stort sett alla sådana pass 
hemma men efter ett par kilometer bytte 
jag tillbaka till Gul då Sapphire inte drog 
med sig partnern Mitch ned på de min-
dre igenblåsta delarna utan lät han styra 
och då hamnade vi ibland någon meter 

till höger om det (enligt mig) bästa spår-
valet i snöyran. Gul är mer bestämd, men 
framförallt så följer Mitch henne bety-
dligt bättre visade det sig! Där är han en 
naturlig tvåa som står för fart och spända 
linor och hon för dito men med hjärna 
och erfarenhet också. 

Väl uppe på det blåsigaste stället på fjäl-
let körde vi om Astrid och Åshild men 
tyvärr kunde jag inte fotografera span-
nen p.g.a. vädret. De fick fin draghjälp 
av oss och det var härligt att se Kraka, 
Grynet och Trubbel jobba så fint uppför 
backarna! 

Nere i skogslandet blev det riktigt mörkt 
och pannlamporna fick jobba! Tävling-
sledningen ringde och frågade om jag 
sett ett spann som saknades och det hade 
jag faktiskt gjort men det var flera tim-
mar tidigare och före checkpoint 2. Så 
rimligtvis var spannet utan fungerande 
GPS:puck nere från fjället men det mins-
kar å andra sidan inte riskerna om något 
hänt. Ca 25 km före mål så går leden 
av en skogsbilväg och in i skogen. Där, 
utan förvarning ser jag helt plötsligt re-
flexer. Där står nämligen en släde och ett 
par hundar parkerade rakt över spåret. 
Viss förvirring uppstår men mina vov-
var kommer över linan utan större trassel 
och jag ankrar båda mina istind och frågar 
hur det är och om personen behöver hjälp. 
Det visar sig att pannlampan fått slut på 
batteri, så också mobiltelefonen så enda 
säkra möjligheten var att vänta ut natt-
mörkret och fortsätta i gryningsljuset. 
Jag har p.g.a. samma misstag ett par år 
tidigare alltid med mig minst fyra pann-
lampor och extra batteripack så fiskar 
snabbt upp en LedLenser H14 ur pack-
boxen. Den ligger där tillsammans med 
hundsnacksen, mitt godis och dricka. 
Fulladdad nödlampa med litiumbatterier, 
lätt och snabbt åtkomligt! Jag har även 

en nödlampa runt halsen och en i bröst-
fickan men de är svårare att komma åt 
och med sämre ljuskägla.

Efter ca. 5minuter vill hundarna vidare 
och jag vet att fransmannen är 10 minut-
er bakom och vill absolut inte ha några 
trassliga omkörningar på denna passage 
av banan så efter ytterligare ett par mi-
nuter och försäkran om att allt är ok så 
åker vi vidare mot det hägrande målet i 
Särna! Ett par gånger ser vi hans pann-
lampssken men strax innan sjön kommer 
vi i utkanten av en renflock och hundar-
na visar krafter och fart jag inte sett på 
många mil! De håller sig på spåret och 
har fart hela vägen in i mål och det blir en 
hedrande andraplats för mitt unga gäng 
som genomför sitt livs första riktigt långa 
lopp. Hundarna får dock inte någon of-
ficiell dragmeritering då spannet är för 
ungt (!) och rasklubben undgått att göra 
den nödvändiga redaktionella ändringen 
som man får göra när det upptäcks att en 
mening försvunnit i det nya regelpaketet. 
Lite synd att spannets prestation raderas 
bort ur historieböckerna på det här viset 
men vi som äger och tränar hundarna vet 
såklart vilken kapacitet de har oavsett 
pappersmeriter! 

Slutord
En del av det jag uppskattar med lång-
distans är hjälpsamheten som oftast finns 
mellan förarna och att det kan hända så 
mycket efter banan men att det liksom 
löser sig ändå. För mig var det självklart 
att lämna min extra pannlampa till en 
medtävlare i nöd och det blir mer erfar-
enhet att stoppa i ryggsäcken för alla par-
ter. Jag kör inte för medaljer, jag kör för 
mitt teams skull; För vår gemensamma 
upplevelse och ”njutning” i allehanda 
sorters väder, klara med och motgångar 
tillsammans och hamnar vi på pallen så 
är det bara en bonus. Några av mina 

bästa tävlingsupplevelser har jag haft när 
jag inte ens varit i närheten av pallen och 
några av mina sämsta har faktiskt varit 
när jag vunnit. Jag vet att en del sitter och 
specialstuderar sträcktider, hastigheter, 
avställda hundar med mera och får sig 
en föreställning om kvalitet eller vad som 
händer på banan. Ibland kan det vara 
betydligt mer intressant att se på vad 
som sker före och efter start. Vad ligger 
bakom resultaten och hur ser hundarna 
ut när de kommer i mål? Var det värt 
medaljen och var det värt de beteenden 
som ibland uppvisas på tävlingsplatsen 
och på banketten? Sådant syns nämligen 
inte i den registrerade statistiken. 

För att sammanfatta en lång historia så är 
jag glad över att lotten föll så att det blev 
PD300 istället för PD160 eller SvegVM. 
För trots allt så är det Särna som ligger 
närmst hjärtat och det är där som jag och 
mitt team känner oss som hemma. Det 
är den där veckan i mars som motiverar 
en stor del av höstträningen och såhär i 
efterhand så vet jag att det var tanken på 
att återigen få stå på startlinjen som till 
mycket stor del gjorde min resa tillbaka 
till eliten så kort. 

Malin Sundin Grindal. 
Ylajärvis siberian husky. 

Stort tack till Maria, Agge & Nina 
för lån av superbra hundar och ett ex-
tra stort tack till Mattias som gör det 

möjligt för mig att kunna träna och 
tävla. 
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Träningstips för varma somrar
Den långa varma sommaren uppskattades av många, men var en rejäl 
utmaning för oss med arbetande polarhundar som behöver träning och 

aktivering. Syskonen Juhani och Karoliina Ahokas Löfgren från Resele, Sollefteå. Här med Styxx och Rejsa. 
[Foto: Erik Löfgren]

Dante och Kieron kämpar på i vattnet medan Leia väntar på sin tur uppe på bryggan med matte 
Karoliina Ahokas Löfgren. [Foto: Erik Löfgren] 

I vår familj har vi siberian huskys. 
När vecka lades till vecka och det var 
alldeles för varmt för vanlig träning med 
hundarna (scooter, cykel och linlöpning) 
blev det simträning i en skogstjärn 
istället. Tjärnen heter Koltjärn och ligger 
cirka en mil upp i skogen från vår gård i 
byn Resele utanför Sollefteå. Intill tjärnen 
har vi en liten skogsstuga och i tjärnen 
en enklare flytbrygga för bad, fiske och 
båtplats.

Att simma ute i tjärnen med hundar 
som egentligen inte tycker om att simma 
går bra någon enstaka gång, men inte i 
längden. Istället gjorde vi iordning en 
egen träningsanläggning för simträning i 
tjärnen!

För att göra träningen så effektiv som 
möjligt modifierade vi vår brygga i 
tjärnen så att den blev ”T-formad” och 
med en plattform på land byggd av gamla 
lastpallar (se bilder här intill). Fördelen 
med en tjärn är ju att det är djupt ända 
fram till strandkanten. Nackdelen är att 
”stranden” oftast är mjuk och lite sank – 
därav plattformen av lastpallar på land.
Med hjälp av den ”T-formade” bryggan 
och plattformen på land blev det en 
lämplig ”ficka” i det svala tjärnvattnet 
där hundarna fick simma med ett koppel. 
Bakåt var de förankrade i ”T-delen” av 
bryggan med koppel fästade i två öppna 
öglor och en ”förman” på rampen på 
land som såg till att hundarna höll rätt 
riktning. 

Våra siberian huskys är inte direkt 
förtjusta i vatten till vardags, men 
med flytvästar fann de sig väl tillrätta i 
vattnet och simmade på bra (utan att ta 
sig framåt…). De fick simma i par och 
ett tiominuterspass per par gav träning 
motsvarande en mils körning med 
scooter. 

Med tre vattenpass i veckan hela sommaren 
klarade vi av ”mellansäsongsträningen”. 
När värmen gav vika i slutet av augusti 
och vi kunde återgå till mer normal 
träning hade hundarna en tillräckligt bra 
grundkondition för att komma i form 
lagom till höstens barmarkstävlingar och 
inför den kommande slädhundssäsongen.

Erik Löfgren, Resele

Familjens ungdomar Karoliina och Juhani Ahokas 
Löfgren i Resele, Sollefteå simtränade hundarna i 
en skogstjärn hela sommaren när det var för varmt 

för ”konventionell” träning. [Foto: Erik Löfgren]

Juhani Ahokas Löfgren hjälper Styxx och Rejsa att 
ha rätt riktning i simträningen. [Foto: Erik Löfgren]

46   Polarhunden 1/2019 Polarhunden 1/2019   47



Det är intressant att det i förra Polarhun-
den nämns ”kultur” och hur den kan på-
verka en förening i flera år. ”Det sitter i 
väggarna” säger man ibland. När det gäl-
ler polarhundklubben är det nog tyvärr 
så och det har varit mycket svårt att arbe-
ta bort en viss kultur. De som försökt har 
snabbt motarbetats för att senare bytas 
ut eller petas ur styrelser. Det har tyvärr 
varit för få som orkat förändra samtidigt. 

Jag tänkte skriva en insändare redan ef-
ter nr 4 2018 om hur intressant tidning-
en var och hur oerhört träffande denna 
”kultur” som så påpassligt nämns i nr 
5 2018 var i just nummer 4. Den kultur 
jag tänker på är förstås en del av det som 
skapade konflikten mellan Gävle Dala 
och rasklubben för siberian husky som 
varat under ett flertal år. Det är alltså kul-
turen av att inte hjälpa till som jag me-
nar. Kulturen att kräva av alla andra att 
servera arrangemang och meriteringar åt 
rasklubben men sedan som rasklubb inte 
göra någonting överhuvudtaget för att 
underlätta för arrangören. Inte ställa upp 
med en endaste funktionär men samtidigt 
ställa krav på både extra personal i se-
kretariatet och chipkontroll av samtliga 
hundar.  

Det jag läste i det trevliga numret av Polar-
hunden i höstas var nämligen tre otroligt 
positiva inlägg från tre rasklubbar. Där 
de skrev om kommande arrangemang, 
om hur kul det är att hjälpa till eller att 
arrangera och framförallt välkomna alla 
att komma på just dessa arrangemang! 
En inbjudande attityd helt enkelt. Sedan 
kom jag till den fjärde spalten, den störs-
ta rasklubbens. Ett tragiskt inlägg som 
mellan raderna helt gick ut på att peka 
ut de andra tre rasklubbarna som stad-

gebrytare! För hur ska man annars tolka 
att rasklubben för siberian husky ett fler-
tal gånger i tidningen påtalat vikten av 
att följa stadgarna som man påstår visar 
att rasklubben inte ska behöva ha några 
arrangemang överhuvudtaget. I varje fall 
inga meriteringstävlingar. De ska istället 
distrikten tvingas arrangera åt rasklub-
ben som en service som man påstår det 
finns stöd för i stadgarna. 

Vilken tur att de andra tre rasklubbarna 
inte har anammat denna ”kultur” av att 
inte ha något ansvar överhuvudtaget. De 
rasklubbarna fortsätter glatt bryta mot 
stadgarna och arrangera allehanda olika 
trevliga arrangemang, tävlingar och me-
riteringar för sina medlemmar. Om de 
andra tre rasklubbarna skulle bete sig 
som den största skulle hela polarhund-
klubben implodera. Och det mina vänner 
är något som definitivt inte skulle gynna 
någon, allra minst våra polara draghun-
dar. 

Så för att göra en lång historia om en tra-
gisk konflikt kort. Det är inte de tre min-
dre rasklubbarna som behöver se över sin 
kultur eller lusläsa stadgarna. 

Malin Sundin Grindal. 
Siberian husky-uppfödare och 

flitig arrangör.
 

Som för övrigt anser att meritering 
främst handlar om insamlande av statis-
tik och därmed faller under RAS-arbete 
och inte under distriktens ansvar oavsett 
tolkning av stadgarna. 

Insändare - Aktivitetskultur Svar till Insändaren - Aktivitetskultur

Malin!

Du har i olika sammanhang haft många synpunkter på verksamheten inom rasklub-
ben för siberian husky. Vårt gemensamma mål är att väcka intresse för och främja 
avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar och att ver-
ka för att rasens särprägel bevaras. Även om vi är ense om målet kan vi Ibland ha 
olika åsikter om hur detta ska ske. Vi är övertygade om vikten att ha en god kommu-
nikation med såväl nya som gamla medlemmar samt att prata med varandra och inte 
om varandra i dessa frågor. Alla medlemmar är välkomna att kontakta rasklubben. 
Eftersom du har en lång erfarenhet av rasen och många synpunkter kommer vi därför 
att bjuda in dig till ett kommande styrelsemöte. Vi återkommer om tid och plats.

Styrelsen för rasklubben för siberian husky

Fjorgyn’z Abbe och Fjorgyn’z Juni pustar ut efter ett träningspass. Ägare Camilla Eklund Engvall res-
pektive Elin Jonasson. [Foto: Erik Löfgren]
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Visst är det ett privilegium att bo så man kan göra bara en kort dagstur på fjället! Helst av allt åker jag 
till Fulufjället. Lättvandrat och gott om plats - ibland träffar man inte en enda människa.

Efter en alltför varm sommar har jag besökt Fulufjället och Njupeskär vid några tillfällen 
under hösten 2018. 

[Foto: Susanne Enochsson]
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Man måste mysa efter träning Norway trail 2015.  
[Foto: Victoria Gideosson]



Att köpa Polarhund
Vi är många som håller på med draghundar idag och vi blir fler och fler 
som vill ha hund av en polar ras. Det finns alla sorts kategorier från 
de som är promenadhundar, fritidsförare (både spann och skidor m.m.), 
tävlings- (även här alla möjliga längder och former) samt turisthundar. Min 

egen indelning.

Att fråga om:
* har hunden stamtavla från SKK (ib-

land står det stamtavla men det är 
hemgjorda)

* är hunden vaccinerad som den ska 
samt avmaskad (absolut har inte 
alltid detta skett men bra att veta)

* är den veterinärbesiktad med ett in-
tyg som ej är äldre än 7 dagar (gäller 
valp och även vuxen)

* kommer avtal från SKK att skrivas
* gör en lista på saker just du vill veta, 

vad är viktigt för dej och ta inget för 
givet

Är man osäker på något av detta kan 
man alltid försöka få mejlat över stam-
tavlan eller vaccinationsintygen eller idag 
går det ju enkelt via en mobil.

Vad man absolut ska ha med valpen/hun-
den:
* stamtavla från SKK
* veterinärintyg (ej äldre än 7 

dagar gäller både valp och vuxen) 
*papper på vaccinationer och gärna 
ifyllt när det är avmaskat och med 
vad ??

* mat för en tid så man kan byta suc-
cesivt till det man vill köra själv

* avtal mellan köpare och säljare skall 
skrivas

Kom ihåg/tänk på:
* det är viktigt att man gör upp om 

dag och cirkatid när man kommer. 
Många uppfödare tar ledigt från 
jobb m.m. för att kunna ta sej tid för 
köparen. Blir det uppskjutet några 
dagar innebär det ofta (särskilt här 
uppe i Norrland där inte veterinärer 
växer på träd) att man måste ta en dag 
ytterligare ledigt från jobbet för att göra 
en ny veterinärbesiktning. Naturligtvis 
gäller det åt andra hållet också. Köparen 
kanske inte kan ta ledigt en dag till för 
att komma…

* har man erlagd handpenning är ett 
avtal ingått och säljaren kan ej av-
bryta affären. Kan vara bra att veta 
om man är osäker och det kan vara 
bra att träffas först.

* avtalet gäller enbart för såld valp och 
garanterar ej att hunden kan gå till 
avel, bli tävlingshund etc. Så gamla 
regeln att man betalar tillbaks pen-
gar om den blir krypto t.ex. gäller ej. 
En del betalar tillbaks pengar ändå men 
detta är inte alls en regel idag. 

FRÅGA
Fråga en massa om det som är viktigt för 
just Er. Även vilket typ av hem som ken-
neln önskar till sina hundar. Vad krävs? 
Vi får rätt många telefonsamtal och mejl-
förfrågningar från folk som säger att dom 

är aktiva. När jag frågar hur och med vad 
så har jag fått jätteolika svar. Någon har 
blivit lite förnärmad eftersom dom tävlar 
rätt mycket medan andra säger att dom 
är sjukpensionär och har all tid i världen 
att gå långa promenader, bor bredvid en 
brygga med vatten o.s.v. o.s.v. En del tror 
nog att en husky är nog nöjd bara den får 
vara ute.

För min egen del kan jag väl inte ga-
rantera varken att valpen blir en bra 
tävlingshund då vi inte avlar på fart 
utan mer andra egenskaper men jag kan 
snabbt höra om det är en valpköpare 
för oss eller om det är någon jag skickar 
vidare till andra. Det är viktigt att det 
blir rätt valp/hund till rätt hem. OM nu 
något skulle skita sej och Ni står där hos 
säljaren och inser att inte allt står rätt till. 
Backa på köpet. Om Ni nu förlorar ben-
sinpengar o.s.v. skit i det. BACKA! Köp 
inte en valp/hund som inte är ok eller Ni 
anser att ägaren inte är seriös. Se det hela 
som en lärdom och inte att ni förlorat en 
massa pengar. Lär av misstagen och gå 
vidare. Är det en valp kommer den att 
vara din i många år så det är viktigt att 
det känns rätt och tryggt om det är en 
kennel man får förtroende för. 

Man ser ofta på Facebook i länkar att 
de är så krävande som ras (SH). Tycker 

själv inte att man kan säga att en hus-
ky är särskilt krävande det är nog mer 
i så fall en anpassning man måste göra 
om man inte lever ett polarliv redan. 
Eller så har man inte förstått riktigt/
fått information vad det innebär att ha 
en polarhund. För mej skulle en aus-
sie, pointer, vorsteh vara krävande för 
i dagsläget kan jag inte tillgodose en 
sådan ras behov. Därför har vi ingen.  
Vill man köpa en Indian tribe-valp måste 
man vara aktiv redan. Om man bor i lä-
genhet eller på en stor gård med naturen 
omkring en spelar mindre roll. Vad som 
är viktigt är vad man gör med hunden. 
Som ensamhund säljer jag inte heller då 
ska någon vara hemma hela tiden. En 
husky har stor flockkänsla som jag res-
pekterar. Vi har olika önskemål och krav 
som köpare, olika inriktningar och krav 
som kennel. Våga fråga och diskutera 
och hälsa på!

De polara raserna blir mer och mer 
populära och det avlas som aldrig förr. 
Vi kan alla hjälpas åt att informera om 
rasen som sådan och så att rätt valp/
hund hamnar hos rätt ägare. Ha inte för 
bråttom att komma till köp/sälj beslut.  

Lycka till!
Maria Gustafsson
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www.malamuteklubben.se

Ordförande
Karina Andreasen, 0706093326
Syrenstorpsvägen 20, 83732 Järpen
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande
Jimmie Ekholm, 0706095354
Tornbergavägen 19C, 13754 Tungelsta
viceordforande.am@sphk.se

Sekreterare
Therese Zetterlund Iwefors, 0735466831
Häljum 122, 86294 Njurunda
sekreterare.am@sphk.se

Kassör
Lisa Lithammer, 0702833724
Solhemsgatan 7B, 723 34 Västerås
kassor.am@sphk.se

Ledamot
Ida Pettersson, 0702341454
Bondskogsvägen 32, 71131 Lindesberg
ledamot.am@sphk.se

Suppleanter
Göran Dernebo, 0702920370
Rothagevägen 59, 79290 Sollerön

Amanda Vikner, 0730801719
Paksuniemivägen 253, 98191 Jukkasjärvi

Hejsan alla medlemmar

Under helgen 11-13 januari 2019 genomförde 
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute Snöträffen i 
Nornäs med meritering alla tre dagar samt årsmöte 
på lördagen i Nornäs bystuga.

Redan fredag kväll var det möjligt att köra meriter-
ing på DP10. Det blev en utmaning för alla star-
tande då det snöade och blåste ganska ordentligt 
och spåren var inte direkt lättkörda. Resultatet var 
att ingen klarade provet denna fredag kväll. På lörd-
agen kördes första delen av DP60 och en ny omgång 
DP10. Lördagens spår var bättre och temperaturen 
lägre och det resulterade i att några spann klarade 
DP10-provet. Söndag kördes andra och sista delen 
av DP60 och en tredje omgång av DP10. Alla spann 
på DP60 fick ett godkänt prov och även på sönda-
gen blev det några godkända DP10 prov. Grattis till 
alla som fick godkända prov och även ett grattis till 
er andra som tog er runt banan.  Bra kämpat och jag 
hoppas det har gett blodad tand så ni är sugna att 
prova igen vid nästa meriteringstillfälle. 

Årsmötet gick av stapeln lördag den 12 januari i 
Nornäs bystuga, där inleddes mötet med gott fika 
och lite hundsnack med likasinnade. Tyvärr var up-
pslutningen till mötet begränsad, men mötet genom-
fördes i god ton och vi kämpade oss igenom hela 
dagordningen på ett trevligt sätt.

Sol, skidor och Iluaq (Night Trail Traces of Black Magic). 
Detta är lycka! [Foto: Frida Björcman]

Jag vill ta tillfället i akt att tacka den 
avgående styrelsen för den arbetsinsats 
som har lagts ner på klubbens arbete 
det sista året, samt tacka medlemmarna 
för att ännu en gång ge mig förtroendet 
att leda klubben nästa år. Jag ser fram 
emot att jobba tillsammans med den nya 
styrelsen och med medlemmarna i några 
av de viktiga arbetsuppgifter vi har fram 
för oss bl.a. uppstarten av uppdateringen 
av meriteringsregelverket och färdigstäl-
landet av RAS (rasspecifika avelsstrategi-
er). Båda dessa två stora och oerhört vik-
tiga projekt som vi hoppas på att få hjälp 
med från alla engagerade medlemmar.

Just nu är den nya styrelsen i startgropar-
na och det enda vi har hunnit denna 
vecka mellan årsmötet och Polarhundens 

deadline är att konstituera oss. Vi kom-
mer ta tag i alla projekt och utlysta even-
emang direkt, så kom ihåg att hålla koll 
på webben, FB-gruppen och klubbens In-
stagram löpande. 

Finns det några frågor eller funderingar 
så tveka aldrig att kontakta någon av oss 
i styrelsen.

Fortsätt njuta av den bästa tiden på året 
med alla era pälsade familjemedlemmar. 

Karina Andreasen 
Ordförande SPHK’s rasklubb för 

Alaskan Malamute

Zola, Helmer och Scott busar. [Foto: Victoria Gideosson]
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Ordförande
Camilla Nyström, 073-651 18 18 
Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta  
ordforande.sam@sphk.se

Vice ordförande 
Anna Palmblad, 070-795 26 88
Hulta Lugnet, 511 99 Sätila
anna.palmblad1@gmail.com

Sekreterare
Emma Månsson, 073-421 97 11 
Lillfjällvägen 4c, 831 72  Östersund 
sekreterare.sam@sphk.se

Kassör
Helen Werner, 070-412 06 83 
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Ledamöter
Sofia Svalling, 070-996 29 05
Slåttergatan 24, 667 34 Forshaga
svartisens@hotmail.com
 
Elisa Perkiö, 070-788 05 03
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Suppleanter
Anneli Jönsson
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Allfarvägen 65, 784 42 Borlänge 
Klalarin@live.se

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

Halloj.

I skrivande stund är vi i slutare ett med det sista 
inför vinterveckan där vi hoppas å få se så många 
som möjligt av er. Ta hand om er så hörs vi mer i 
nästa nummer efter vinterveckan. Hoppas alla nju-
ter av å vara ute i spåren med sina hundar i vinter :)  

Med vänlig hälsning: rasklubben för samojed. 

[Foto: Emma Marklund]

Hej,

Vi välkomnar Maria Pålsson och Mari Lilja som 
meriteringssekreterare för rasklubben. De kommer 
dela på denna uppgift. 

Glöm inte heller bort att boka 21-22 september för 
vår rasträff i Mora. Där kommer vi ha en officiell 
utställning. En gemensam middag och föreläsning 
står också på agendan. Planen är även andra 
aktiviteter med koppling till vår fantastiska ras.  

Alla är välkomna och vi hoppas på en stor upp-
slutning. Är du ny och känner dig osäker, kontakta 
någon av oss i styrelsen. För frågor kring anmälan 
till den officiella utställningen svarar vår duktiga 
utställningsansvarige Marita Pettersson på dina 
frågor.

Juhani Ahokas Löfgren med Siberian Husky Wild Tribe’s 
Styxx. Ägare Erik Löfgren. [Foto: Erik Löfgren]

Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106, 

761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

Vice ordförande  Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen

Tel: 070-647 59 49
E-post: lottanaprapat@gmail.com

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund, 
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö

070-548 93 09
E-post: sekreterare.sh@sphk.se

Ledamot Mar Pålsson

Ledamot Marlene Karlsson

Suppleant/Kassör Jenny Larsson
Suppleant Eva-Maria Taavo

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289

Siberian husky
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Ordförande
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Elin Matsson

www.gronlandshund.sphk.se

Just nu har vi i styrelsen för grönlandshund avrun-
dad vår vintersamling med årsmöte i Hamra.

Bilder och mer kring arrangemanget kan ses i tid-
ningen och på vår hemsida. I övrigt är vi färdiga 
med  revidering av vårt RAS-arbete. Den reviderade 
upplagan finns nu att läsa på vår hemsida. Ett nytt 
år med styrelsearbetet har börjat och vi har en ny 
medlem i styrelsen, Boel Malmström som vi önskar 
hjärtligt välkommen. 

Efter denna vintersamling som nu varit är nästa 
större arrangemang vår specialklubbs-utställning i 
september I Nusnäs Mora i samarbete med distrikt 
Gävle dala, (utställning i dagarna två) vi hoppas att 
många vill komma, och att vi får till ett bra arrange-
mang. Har ni tips på vad vi kan hitta på mer än 
utställning eller att ni vill sponsra med priser eller 
hjälpa oss på något sätt, var inte rädda för att höra 
av er till någon av oss i styrelsen. 

Pauser och bilder från tältlivet. [Foto: Helen Söderström]

Andreas Sannerman start DP 60 [Foto: Ulla Lindroth Andersson]
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Gustav Enmark start DP 10 [Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Hanna Lindblom start DP 60 
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Henrik Lövgren start DP 60 
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Jan-Olof Högström start DP 60
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Nedan: Lena Tano start DP 60
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Ovan: Melissa Hermans vid vätskekontrollen
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Henrik Lövgren vid vätskekontrollen
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]
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Rasklubben för grönlandshund hade den 
årliga Vinterträffen i Hamra 18-20 janu-
ari. I år var det ett meriteringstillfälle för 
grönlandshund, alaskan malamute och 
samojedhund. Vi hade 23 ekipage som 
startade ut på Dp 60 på fina spår ca - 12 

grader och soligt väder under dagen. Re-
sultaten ser ni i separat redovisning. En 
återkommande höjdare är saftkontrollen, 
som placeras ungefär efter halva sträck-
an, att bli serverad två muggar varm saft 
det ger en energi om ni frågar mig.

På lördagskvällen hade vi ett nytt inslag 
eller egentligen ett gammalt inslag som 
varit vilande i relativt många år, förut-
om en gemensam middag i den välfyllda 
bystugan så hade vi film och bildvisning 
med nostalgi. 

Det var Lennart Andersson som höll i dia- 
bildsvisningen, fina bilder på turer och 
grönlandshundar som de haft glädje av 
i deras familj. Sen hade Gösta Karlberg 
filmvisning med traditionella filmrullar 
och även han både fina och roliga inslag 
med grönlandshundar, aktiviteter och tu-
rer som gett glädje. 

Jag tyckte att kvällsaktiviteten med bild 
och filmvisningen var supertrevlig och 
vi hann få väldigt positiv respons på det 
från många av deltagarna redan under 
kvällen.

På söndagen var det dags för Dp10, det 
var även denna dag 23 ekipage till start 



Inför start DP 10 [Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Tine Solbakk start DP 60n
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Sofia Wallin start DP 60n
[Foto: Ulla Lindroth Andersson]

Tid 

(hh:mm:ss)

1 Gustav Enmark GRL 00:33:40

2 Sofia Wallin GRL 00:39:53

3 Andreas Sannerman GRL 00:42:00

4 Helén Söderström GRL 00:45:35

5 Henrik Lövgren GRL 00:50:24

6 Ida Andersson AM 00:50:32

7 Joakim Svanström AM 00:54:57

8 Elina Wanhatalo SAM 00:57:12

9 Gösta Karlberg GRL 01:03:27

10 Fredrik Petri SAM 01:06:18

11 Lovisa Wanhatalo SAM 01:06:54

12 Peter Jacobsen AM 01:09:04

13 Sara Mårtensson SAM 01:51:46

14 Monika Berglöf SAM NAF

15 Jennie Kraft Hult AM NAS

Tid 

(hh:mm:ss)

1 Melissa Hermans GRL 00:49:17

2 Michael Berglöf SAM 00:56:38

3 Sofie Blomgren Rydberg SAM 00:59:56

4 Irene Hansen AM 01:01:02

5 Torbjörn Tellström GRL 01:04:47

6 Elisa Perkiö SAM 01:10:06

7 Ann-Christine Laursen SAM 01:16:52

8 Lars-Erik Lauritzen SAM DSQ

9 Sandra Tellström GRL NAF
1/ AM Alaskan malamute
    GRL Grönlandshund
    SAM Samojedhund

Släde AM, GRL & SAM

Plac. Namn Ras1/

Grönlandslöpet 10 km, Hamra 20 januari 2019

Resultat Dp10 

Pulka AM, GRL & SAM

Plac. Namn Ras1/
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och nu hade spåren blivit ytterligare pre-
parerade och var kanonbra. 

En väldigt stor glädje är att få vara del 
av dessa arrangemang och se så många 
nöjda och glada hundar och hundägare, 
alla är vinnare och jag hoppas att vi ses 
nästa år igen. Ett stort tack till Freddie 

Åkerlind för helgens domarinsats, många 
timmar i frisk luft blev det och en del 
pappersarbete som medföljer uppdraget. 
Tack till er alla som kom till vår vinter-
träff och på återseende. 

/Styrelsen för grönlandshund
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Menllantid Tid dag 1 Menllantid Tid dag 2

(hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss)

1 Hanna Lindblom GRL 01:03 02:18:12 00:57 02:02:05 04:20:17

2 Gösta Karlberg GRL 01:15 02:45:49 01:12 02:38:33 05:24:22

3 Sofia Wallin GRL 01:19 02:57:30 01:13 02:39:29 05:36:59

4 Helén Söderström GRL 01:21 02:58:14 01:11 02:48:00 05:46:14

5 Jan-Olof Högström GRL 01:41 04:21:28 01:28 03:07:27 07:28:55

6 Andreas Sannerman GRL 01:26 NAF NAS NAS NAF

7 Henrik Lövgren GRL 01:28 NAF NAS NAS NAF

8 Sara Mårtensson SAM NAF NAF NAS NAS NAF

Menllantid Tid dag 1 Menllantid Tid dag 2

(hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss)

1 Fredrik Persson GRL 01:00 02:09:02 00:49 02:02:15 04:11:17

2 Tine Solbakk GRL 01:05 02:18:47 01:01 02:10:16 04:29:03

3 Amanda Vikner GRL 01:11 02:41:39 01:00 02:08:22 04:50:01

4 Melissa Hermans GRL 01:12 02:42:51 01:05 02:24:55 05:07:46

5 Lena Tano GRL 01:16 02:41:55 01:09 02:30:43 05:12:38

6 Ida Andersson AM 01:27 02:47:18 01:24 02:46:37 05:33:55

7 Torbjörn Tellström AM/GRL 01:50 03:33:50 01:29 02:58:04 06:31:54

8 Sandra Tellström AM/GRL 01:36 NAF NAS NAS NAF

Plac. Namn Ras

Släde 6-spann, AM & GRL

Total tid

Grönlandshundsmeriten 2 x 30 km, Hamra 18-19 jamuari 2019 
Resultat - Dp 60

Plac. Namn Ras

Pulka AM, GRL & SAM

Total tid
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Menllantid Tid dag 1 Menllantid Tid dag 2

(hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss)

1 Fredrik Petri SAM 01:03 02:19:14 01:00 02:14:36 04:33:50

2 Michael Berglöf SAM 01:18 02:49:55 01:08 02:25:40 05:15:35

3 Elisa Perkiö SAM 01:31 03:18:16 01:25 02:57:18 06:15:34

4 Ann-Christine Laursen SAM 01:35 03:22:23 01:23 02:55:23 06:17:46

5 Camilla Nyström SAM 01:27 03:56:59 01:13 02:39:13 06:36:12

6 Lovisa Wanhatalo SAM 01:37 03:32:54 01:27 03:04:00 06:36:54

7 Isabell Karlsson Rydell SAM 01:50 04:10:41 NAF NAF NAF

Plac. Namn Ras

Släde SAM

Total tid

Walther och kennel Caraganas hundar väntar på att utställningen i Eskilstuna 
ska dra igång. [Foto: Filippa Bergman] 



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

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Fredrik Larsson

keron
Mycket starkt, rymligt och mångsidigt 
fyrasäsongerstält i vår black label-serie. 
Perfekt för vilket äventyr som helst – året 
runt. Finns som 3- och 4-personerstält.

Här ute krävs bra tält – 

Välj Hilleberg.
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