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Fjällen ovanför Grimsbu bjöd på härligt väder under NSHK vintersamling i februari. [Foto: Malin Sundin]
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojedhund. 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 polarhundar, 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.
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830 05 Järpen
Linda Almquist
Gerstorp Tjärarp 1
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snotrollens@telia.com
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Det var inte länge sedan jag berömde klubbens
medlemmar och förtroendevalda inom de olika
rasklubbarna och distrikten. Jag var så stolt och
nöjd med att VÅRAN tidning var olik alla andra
medlemstidningar, för här var vi faktiskt aktiva!
Roliga reportage och artiklar, mycket information från underklubbarna o.s.v. Vad hände? Varför gapar sidorna helt tomma från flera av distrikten? Och dessutom FLERA ggn i rad.
Detta har nu pågått i flera nummer och jag tycker
att det är fruktansvärt respektlöst. Respektlöst
mot Era medlemmar! Alla har inte Facebook eller för den delen internetuppkoppling. Och även
om man har det så är det bara ett fåtal som ens
försöker hitta information på internet. Det enda
som uppnås med detta är att ni blir utan medlemmar på era arrangemang. Ni uppnår även att
medlemmarna drar sig ur klubben för ”det händer ändå aldrig någonting”. Är det verkligen vad
Ni vill?
På flera årsmöten är det dessutom bestämt att
ALL information ska nå ALLA medlemmar. Och
det gör ni ENBART med tidningen. Tidningen
får ju ALLA medlemmar, vare sig man har internet eller inte. Skärpning efterlyses!
Ha kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto:
Alaskan malamute, Mackinaw Reaching For The
Sky (Mikki). [Foto: Louis Liljedahl]

Ylajärvis IG Ittoq Jr (f 2016-03-17).
Ägare: Nina Finstad.
Uppf: Malin Sundin. [Foto: Nina Finstad]
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LEDARSKALLET
Våren närmar sig!
SKK´s specialklubbskonferens hölls den
4 – 5 februari 2017. Där deltog drygt 125
personer från specialklubbar och länsklubbar. Minnesanteckningar från konferensen kan ni läsa på SPHK´s hemsida
under Dokument – arkiv, övrigt. Under
konferensen gjordes bl.a. en presentation
av SKK´s omorganisation. Rasklubbar,
distrikt och enskilda medlemmar uppmanas att läsa organisationsutredningen. Ta
den i små portioner, det är nu ni kan vara
med och påverka. Det är nu ni kan engagera er och säga er mening.
Under vintersäsongen har Nedre Norra
haft samarrangemang med destination
Sveg (för-VM WSA) och med Norråker som skulle arrangera PM (inställt
p.g.a. för få anmälda). Gävle Dala har
haft samarrangemang med Vildmarkens
Draghundsklubb som i år arrangerade
SM i sprint och medeldistans. Där vi kan
notera att klasserna för registrerade Po-

larhundar hade flest deltagare. Samarbete i den här formen är viktigt för framtiden då det är stora kostnader att stå som
arrangör. Samarbetet är också viktigt för
våra polara raser eftersom det innebär att
alla har en möjlighet att meritera om rasklubben så bestämt.
SPHK har en webbpolicy som ska beaktas av alla medlemmar och förtroendevalda. Inom sociala tjänster som t.ex. Twitter, Facebook och bloggar är det viktigt
att du agerar professionellt i dina inlägg
då det kan råda tveksamheter om du skrivit ditt inlägg som privatperson eller som
förtroendevald inom SPHK, annan organisation eller förbund. Du ska vara medveten om att gränsen mellan offentlig och
privat, personlig och förtroendevald är
otydlig. Det du skriver är ditt eget ansvar.
Har ni synpunkter på något inom SPHK,
rasklubbar eller distrikt – ring.
Anders Hörnlund // ordförande

SE(polar)Ch Svartedalens husky Tanana ”Tarzan” [Foto: Malin Sundin ]

Kallelse till årsmöte med Svenska Polarhundklubben
Lördagen den 13 Maj 2017
i Vårgårda på Tånga Hed i samband med utställning.
Tid och lokal meddelas senare
Motioner ska vara SPHK's sekreterare
Emma Månsson
Lillfjällvägen 4c
831 71 Östersund
(e-post sekreterare@sphk.se)
tillhanda senast 5 veckor före årsmötet dvs. senast den 8 april 2017
Välkomna!
Styrelsen
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Paulina Bodmark/Rosvik, Maria Olsson/Kalix, Petra Kannegieter/Arvidsjaur
Nedre Norra
Paulina Bodmark/Rosvik, Maria Olsson/Kalix, Petra Kannegieter/Arvidsjaur
GävleDala
Therese Västskog/Nås, Markus Aakre/Järbo, Amanda Vikner/Mora, Lasse Gradin/
Mora

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

Mälardalen
Anna Salmi/Nacka, Andrzej Szalbot/Hällefors, Suzanne Vonzeipel/Nyköping, Astrid
Nilsson/Enköping, Karin Skagerud/Hallstahammar, Carina Andersson/Rimbo, Jan
Lilja/Tyresö, Ilona Carlson/Täby, Emanuel Lindgren/Lillkyrka, Helene Werner/
Eskilstuna, Kaj Vallin/Österbybruk
Västra
Åsa Persson/Trollhättan, Per Jörneberg/Vänersborg, Peter Svalling/Forshaga, Jenny
Petman/Åmål, Joanna Hansson/Billdal
Södra
Jennie Kristina Logg/Oxie, Mattias Kjällquist/Oxie, Inger Adolfsson/Bodafors,
Anders Johansson/Kalmar

www.haromi.se 08-653 13 00
SM Guldmedaljörgänget i 8-spann sprint Nornäs. Mitch & Gul i led.
Malin Sundin, Ylajärvis kennel. [Foto: Malin Sundin]

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här: Gå in på SPHK’s sida och titta
under ”bli medlem” och gör detta online. Snabbaste och enklaste sättet. Din
distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer. Glöm ej att ändra din adress om
Ni flyttar. Det görs via telefon ring SKK 08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 10-12
och 13-15) eller gör detta online här: https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dinakontaktuppgifter/
Ni som har bra ideér hur vi ska fånga upp polarintresserade mejla gärna in till mig
om detta. Både hur vi ska fånga upp nya medlemmar men även behålla de vi har.
Vad behöver förbättras och vad är bra. Ni som åker förbi oss eller bor inte så långt
borta får gärna ta med sig lite Polarhundstidningar och göra reklam när Ni åker
på utställningar mm. Tyck till!!! Tackar på förhand.
Maria Gustafsson/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till maria@auroraborealis.nu
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www.sphk.se/sodra
Ordförande

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

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Tävlingskommittén

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

Aktivitetskommittén

Markus Christiansen, Cecilia Almén

Ungdomsansvarig

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

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande

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

Ledamot/Vice ordf.

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

Sekreterare

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

Ledamot/Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Utställningsansvarig

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

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

Gabriella Nordgren

Ledamot/Sekreterare
Eva Zandstra

Ledamot/Kassör

Helene Werner, 070-412 06 83

Ledamot

Jeanette Engström, 073-533 81 60

Suppleant
Vakant

Revisorer

Hélène Ouchterlony
Frank Ouchterlony

Suppleanter revisorer
Tomas Dahl
Pernilla Gereflod

Valberedning

Helen Larsson, 070-377 44 56

Utställningskommitté:

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

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Annica Andersson, 0693-150 00,
070-272 53 12
Rettingsvägen 7, 840 60 Bräcke

Sekreterare / Ledamot

Ann-Marie Bruce Sahlberg, 070-572 01 51
Magdbyn 610, 841 96Erikslund

Kassör / Ledamot

Jan-Olof Högström, 070-561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

Ledamot

Frida Brändström
Fårskäret 247
914 91 Nordmaling

Ledamot

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

1:e Suppleant / Vice ordförande

Alf Hallén, 070-216 75 88,
0691-206 61
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant

Zandra Ålander

Revisor

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

Revisor

Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

Revisorsuppleant

Kristen Snyder, 070 - 231 28 45
Slånbärsvägen 7, 831 62 Östersund

Valberedning
Vakant

Eveline Koch, 0645-500 66
Raftälven 225, 830 60 Föllinge
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Grönt kort-utbildning
Gävle Dala inbjuder till en Grönt kort-utbildning.
Exakt tid och plats meddelas på hemsidan.
GRATIS för de under 18 år.
www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Krister Mattsson, Ljusne 072-725 94 01
ordforande.gd@sphk.se

Sekreterare

Ann Tigerstrand, Voxna, 070-209 42 88
sekreterare.gd@sphk.se

Kassör

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

Ledamöter

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

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com 073-628 09 79
Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Ungdomsansvarig

Monika Berglöf, 073-612 47 29
monika_101@hotmail.com
Lena Lindberg, 070-662 61 42
lena.lindberg55@gmail.com

Webmaster

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

Styrelsen vill gratulera Malin Sundin som tog VM-Guld på
Polardistans 160 km med sina 8 siberian huskys.

Jag hoppas att alla har haft en bra vinter. Det verkar som att hela distriktet utom vi längs kusten har
haft skapligt med snö att köra på. Om man kollar
på FB så verkar det som att många från GD och
även andra distrikt har varit på Koppången och kört
hund. De som gillar tävlingar har i distriktet haft
Grönlandsklubbens tävling i Hamra, SM-veckan i
Söderhamn, SM i sprint och medeldistans som vi arrangerade i Nornäs, och WSA VM i långdistans i
Särna, att delta eller titta på.
Vi får gratulera Malin Sundin som försvarade sin
vinst i PD160C från ifjol och vann VM-guld efter en
sekundstrid på årets Polardistans.
Arbetet med höstens och vinterns aktiviteter pågår
för fullt, jag skissar även på en ny tävling. Har ni
förslag på aktiviteter så hör av er till någon i styrelsen. Nu tar vi sommarvila och njuter i värmen med
hundarna, kanske ses vi på vandring eller paddeltur.
-Krister

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

Alfta LÖRDAG 8 juli 2017
I samband med HÄKK’s utställning så se även deras utställning på söndagen.
Anmäl till båda via SKK internetanmälan.
Domare: siberian husky & samojedhund: Arild Berget, Norge
grönlandshund & alaskan malamute: Vakant
Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån / 6-9 mån)
Vuxna hundar
Veteranklass (över 10 år)

180 SEK
350 SEK
gratis

Anmälan till utställningen:
SKK Internetanmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx
Utländska hundar som inte kan anmäla via SKK mejla ylajarvis@gmail.com för
support.
Sista anmälnings-/betalningsdag:
2017-05-30 klockan 12.00
Anmälan är bindande
Frågor om anmälan:
Malin Sundin 070-63 98 536 ylajarvis@gmail.com
www.sphk.se/gavle-dala
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www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande

Helen Söderström, 076-146 51 31
hedsvedjan@hotmail.com

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg, 070-587 32 66
eles@telia.com

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

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

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

Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com

Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com

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

Suppleant

Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com

Suppleant

Katarina Palm Worrsjö

Valberedning

Matti Holmgren,

Ylajärvis IG Ittoq Jr (f 2016-03-17). Ägare: Nina Finstad.
Uppf: Malin Sundin. [Foto: Nina Finstad]

Malin Sundin vid målgången på Polardistans 160 km. Styrelsen vill gratulera
Malin Sundin som tog VM-Guld på Polardistans 160 km med sina 8 siberian
huskys.

Stina Svensson,
Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com
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Välkommen till Svenska Polarhundklubbens
officiella utställning

OBS!
• Kom ihåg att skriva mailadressen då PM samt bekräftelse, kommer att skickas ut via mail!
• För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbeviset skickas med anmälan.
• 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 medlem 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 25 juni 2017.

Piteå Polar Dog 2017
Söndag 16 Juli
Officiell hundutställning för polarhundar av raserna
alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund, siberian husky

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

Domare: Mari Pajaskoski, Finland

Alla anmälningar är bindande!

Plats: Böle skolan, Lillmoravägen 11, 941 91 Piteå
Klasser & anmälningsavgift:
Valpklass 1 (4-6mån)
Valpklass 2 (6-9mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24mån)
Öppen klass (15 mån -)
Bruksklass (15 mån -)
Championklass (15 mån -)
Veteranklass (8 år -10 år)
Veteranklass över 10 år

180 kr
180 kr
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
350 kr
250 kr
Gratis

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

150kr

mobil/sms: 070-6325396

För mer information om Piteå och boende,
Besök: www.pitea.se
Förra året erbjöd vi uppställningsplats för husvagn, husbil och tält vid utställningsplatsen. Detta gör vi även i år, 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

Anmälan görs på SKK’s blankett som finns att hämta på SKK’s hemsida:
www.skk.se (Skriv Tävlingsanmälan i SÖK-rutan) Klicka 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.
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Polardistans 2017
Lars Jämtsved

Hemma igen efter årets upplaga av Polardistans som i år hade VMstatus för renrasiga polarhundar. Och WOW vilken vecka det blev. Min
förhoppning och mål med årets lopp var att försöka förbättra min egen
prestation jämfört med förra året, skulle det i sin tur leda till nån bättre
placering än sist så såg jag det som en ev bonus.
Träningen under hösten har gått helt enligt plan. Efter nyår har vi hemma bara
haft is, så jag har åkt till Nornäs eller
Särna 5 helger för att kunna träna. Så
musher-frun har man inte sett till mycket,
men hon (Lotta) har tyckt det varit bra
för träningen. Vi planerade att ha 200
mil i benen på hundarna innan PD och
jag fick ihop 210 på dom varav ca 50 var
på snö. Vi har varit ganska förskonade
från skador, nån rejäl sträckning på Leika som vi dock fick ordning på.
Nåväl allt kändes toppen en vecka innan
avfärd, men när jag kom hem från jobbet på tisdagen en vecka innan start hade
Lazer spräckt en sporre i rasthagen och
blödde rejält. Iväg till veterinär som tog
bort den. Jag bad honom att bara använda preparat med 7 dagars karens. När jag
fick listan på mediciner blev jag osäker
och kontaktade tävlingsledningen och
skickade över den för koll av tävlingsveterinär.
Vi reste upp på måndag innan tävling
och registrerade oss och pratade med veterinären som sa att tyvärr fanns det med
preparat på listan som innebär 28 dagars
karens. Surt eftersom jag skulle vilja ha
med Lazers kraft och fart i spannet, men
det var bara och låta honom stå över.
På tävlingsdag är jag inte nervös utan
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förväntansfull, har hört hur tufft det är
för pulkorna som startat kvällen innan.
Utmärkt tänker jag, då kommer min tjurskalliga envishet väl till pass. Jag är ju
den konstiga typen som faktiskt gillar det
när förutsättningarna är sämre.
Jag var faktiskt nästan för kall inför starten och vi startar iväg 4 min i halv ett, på
gränsen till sena.
Tänker inte försöka redovisa varje etapp
av loppet utan nöja mig med att säga
att fjället visade sig från en riktigt grym
sida. Men vi tog oss igenom första varvet
riktigt bra. Det kändes att hundarna var
mycket starkare än förra året, trots att
dom bara var sju. Ringde Lotta 15 km
innan checkpoint och sa att jag förmodligen inte behövde ställa av nån hund.
Stannade sen 2 km före CP och gav hundarna en halv portion mat med vatten.
Kom in till CP och följde körplanen att
bara stanna i 10 minuter. Vet-koll gick
galant och hundarna var skapligt pigga.
Sen direkt ut på etapp två som bara är
stigning i typ två mil. Uppe på fjället
igen så såg man bara ett ledkryss och fick
”chansa” lite när man körde mot nästa.
Blåsten och de igendrivna spåren var riktigt jobbiga för oss men hundarna kämpade föredömligt och vi hade en härlig
resa i ovädret. På banans högsta punkt
hade det ljusnat och vi påbörjade den

”korta” sista biten mot mål (4 mil). Här
fick jag sätta lilla Lynx, som var väldigt
trött, i slädsäcken. Vi kämpade på och ca
2 mil från mål var jag nära en parkering,
men kortvila på 5 min, lite foderkulor,
mycket peppning och lite tur så kom vi
igång igen. Nu gällde det och hålla lågan
brinnande tänkte jag. Så sällan har mina
hundar hört mig sjunga så mycket. Förmodligen gick dom bara av den anledningen att dom ville slippa den ostämda
ljudvåg av schlagers och gamla rocklåtar
som trallades fram.
Vi kom till sjön och nu visste hundarna
att vi snart var i mål. Vi kämpade oss
uppför backen och in på målrakan, men
f-n va trötta vi var. Väl i mål så grät jag
som vanligt en rejäl pöl av glädje, tacksamhet och stolthet över våra fantastiska fyrbenta hjältar. Det första jag sa till
funktionären som klappade om mig va

att jag vill direkt anmäla mig till nästa
år. Sen kom kära Lotta, som först klappat om hundarna (rätt prioritering) och
jag fick både kram och puss :-) Hundarna
var mycket trötta men veterinärerna kollade som vanligt igenom hundarna, leder,
puls m.m. m.m. Alla hundar var i mycket
god kondition (även Lynx) men förstås
mycket trötta. Dom hade i princip gått i
26,5 timme i sträck.
Indra gick i led hela vägen. Hon växer
mer och mer in i rollen som vår viktigaste ledarhund, men hon kompletteras
föredömligt av ”gamla” Lexie som är
ovärderlig när det är som allra jobbigast.
Unge Nanook som fick gå i led i början
när jag ville det skulle gå lite fortare, fick
flytta bak sen och är grymt stark och arbetsvillig, men kanske den som tröttnade
fortast. Hero denna magiska urkraft, han
har sen han fick på sig selen för första
Polarhunden 2/2017
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gången för 3,5 år sen aldrig haft en slak
rumplina. Ice jobbar och gnor med ett så
lätt och följasamt steg. Han verkar aldrig
bli trött. Lilla Leika som efter sin skada
kommit igen har också jobbat absolut
hela tiden. Den enda som efter loppet
inte låg ner utan stod och titta och såg
ut att undra vad vi skulle hitta på för kul
nu. Också lilla Lynx som kroknade men
fram till dess jobbat föredömligt. Ja dom
är vår hjältar allihopa och både Lotta och
jag är så stolta över vad dom presterar.

skulle bli härlig att äta gott i glada vänners lag och bara mysa.

Efter en natts tung sömn så blev det fredag med uppackning av släde härlig kolbulle-lunch och trevligt mingel med alla
hundmänniskor.

Så småningom var det dags för det prestigefyllda priset som tävlingsveterinärerna delar ut: BEST DOG CARE. Först
ropades pristagaren i 300-klassen upp
och fick motta sitt pris. Sen kom man till
160-klassen och läste upp motiveringen
och jag hann tänka att det lät så fint. Sen
ropade man upp nr 83 och mitt namn.
Nu kändes det som att jag blev orolig om
benen skulle bära mig upp på scenen. Jag
kom upp och fick kram av vet och motta

Inför kvällens bankett/prisutdelning visste jag inte hur det gått för mig då tekniken strulat för redovisning av tider. För
mig var det helt ok då jag var oerhört
nöjd med vad vi gjort under loppet och
hur hundarna presterade. Kände att det
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Så döm om min förvåning när man sen
började med min klass och ropade upp
3-pristagaren i VM: Lars Jämtsved.
WOW det är ju jag liksom och med gråten i halsen (ja jag är blödig) stapplade
jag upp och mycket stolt tog emot 3epriset. Detta var så långt ifrån mina vildaste drömmar om framgång så det var
otroligt.

priset för BEST DOG CARE i min klass.
Den känslan av stolthet, tacksamhet och
glädje gjorde mig nästan yr. Det här var
overkligt stort. Omtumlad nästan ramlade jag av scenen med famnen full av
priser igen! Nu blev det eftersnack och
massor av grattis från härliga människor.
För första och förmodligen enda gången
i mitt liv var jag tvungen att hämta bilen
för och få med mig alla priser.
En otrolig vecka är till ända med våra
underbara hundar. Jag/vi är så stolta att
ha med våra samojeder på denna tuffa
tävling med tunga slädar i eländiga spår
över höga fjäll och långa distanser. Det

är här vi tycker våra samojeder skall vara
för dom klarar det här. Med tuff träning, många mil och långa pass så funkar
det. Extra kul att vi var totalt 5 samojedspann. Sara Jonsson, Beat Stäger och
Bernhard Signer som genomförde pulka
160 och Diana Karlssonsom gjorde ett
bra tappert försök.
Jag hoppas fler samojedägare vill testa.
Det kräver mycket och tuff träning, stor
envishet och en gnutta mod. Men det är
verkligen värt. Personligen hoppas jag
naturligtvis köra nästa år igen om allt
funkar, och min dröm är att kunna köra
det långa om några år……

SLUTLIGEN ETT JÄTTE-TACK TILL ALLA SOM JOBBAR MED
DETTA, NI ÄR HELT FANTASTISKA!!!!!
Polarhunden 2/2017
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På jakt efter malamuterna – del 2
Av Louis Liljedahl
Detta är den andra av två artiklar om sökandet efter malamutens ursprung. Den
första artikeln i serien handlade om de naturliga förutsättningarna för Alaskaeskimåernas liv, lite om vilka de var och om hur deras kontakter med den vite
mannen började. Nu fortsätter serien med jämförelser mellan olika gruppers
levnadssätt i Alaska och så kikar vi lite på Guldruschen och dess inverkan på
hundarna.
Slutsats från förra artikeln – Det verkar inte vara möjligt att kunna avgöra om någon
grupp av de som talade Malemiut-dialekt hade en speciell hund. Därför riktar vi nu
blicken mot Alaska som helhet och ser om det möjligtvis fanns skillnader mellan
eskimåerna i de olika områdena, som skulle kunna förklara att någon av grupperna
kunde ha haft en annorlunda hund än sina grannar.
Eskimåernas levnadssätt
Även om det inte går att fastsälla identiteten på den grupp som sägs ha haft
en speciell hund, kanske man ändå kan
lista ut om en sådan hund funnits hos en
speciell grupp. Man kan börja med att se
hur de olika grupperna levde som talade
Malemiut-dialekt, och på så vis kanske
se om graden av deras vällevnad, d.v.s.
om eventuella skillnader i levnadssätten
kunde skapa olika förutsättningar för
olika hundtyper eller inte.

Distrikt
Kuunmiut
Kobukdeltat
Kiitaagmiut
Lägre Selawik
Qikiqtagrunmiut
Kotzebue
Pittagmiut
Goodhope
Siilviim Kanjianigmiut Övre Sewalik
Kivallinigmiut
Kivalina
Akunigmiut
Centrala Kobuk
Nuataagmiut
Övre Noatak
Napaaqtugmiut
Lägre Noatak
Kanigmiut
Bucklandfloden

I området kring Kotzebuesundet levde
10 grupper som talade Malemiut-dialekt
(Bild 1). I tabellen nedan ser vi bl.a. de
olika gruppernas respektive populationsstorlek och folktäthet. Ju fler människor
ett område kunde försörja, desto bättre
måste ju deras vällevnad ha varit. Och ju
bättre med mat man hade, desto större
bör möjligheten ha varit att ha fler eller
större hundar. Vi måste komma ihåg att
en arbetande hund behövde lika mycket
mat som en människa på vintern.

Population
415
700
390
430
570
365
700
535
300
300

Yta Km2
2184
4836
5200
7085
8255
5668
15340
14872
10439
12168

Folktäthet
0.19
0.14
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

Tabell 1. De olika populationerna av Malemiut-talande eskimåer, bosättningsområde, deras antal,
områdets yta samt befolkningstäthet.
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Bild 1: Bild 1. Eskimågrupper i Kotzebue-området.

Det finns två grupper som sticker ut en
aning, Kuunmiut och Kiitaagmiut, vilka
bodde vid flodmynningar längst in i Kotzebuesundet. Hur skilde sig dessa gruppers livsföring från varandra respektive
jämfört med sina grannars?

ställen. För dem var således fisk den huvudsakliga näringskällan under hösten.
Vildren jagades hela året. Båda grupperna begav sig iväg och bodde i snöigloo på
isen i mars/april, där de fiskade havsfisk
genom hål i isen.

Kuunmiut var nästan helt beroende av
fiske under höst- och vintermånaderna.
Det fanns en stor skillnad mellan den
väldigt stora bosättningen vid Kuupaamiut som omfattade 15-20 hus och alla
de andra som bestod av ett eller två hus
vid varje bosättning. Anledningen till den
ovanligt stora bosättningen var den rikliga tillgången på säl under sensommaren
och hösten precis innan isen la sig. Vildren jagades när tillfälle gavs och ripa och
hare närhelst de dök upp. Dock var fisk
stapelfödan genom höst- och vintermånaderna. Kiitaagmiut levde i ett stort antal
bosättningar, varav de flesta var mycket
små, och alla var belägna på goda fiske-

När isen bröt upp, flyttade man till land
igen och jagade bisamråtta och sjöfågel
samt fiskade. Vildren jagades när omständigheterna tillät det. När sommaren
kom, flyttade man på sig igen. Halva
gruppen Kuunmiut begav sig till Sisualik
för att jaga vitval samt för att delta vid
handelsmarknaden där (mer om marknaden i nästa artikel), liksom familjer från
andra grupper i närheten.
Den tredje folktätaste gruppen, Qikiqtagrunmiut, skiljer sig på en punkt från de
övriga, nämligen att området de levde i
erbjöd så diversifierade födoresurser, att
de aldrig behövde överge detta under nåPolarhunden 2/2017
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gon del av året. Precis innan havet frös
till, jagade man storsäl, och sen när isen
lagt sig fiskade man genom hål i isen
samt jagade vildren, ripa och småvilt.
I mars förflyttade man sig till isranden
och fortsatte säljakten där och sen när
isen försvann, tog man säl från båt. När
sommaren kom drog i princip samtliga
Qikiqtagrunmiut till markanden i Sisualik. I mitten av augusti var man åter tillbaka till sina vinterbosättningar vid Kotzebuesundets norra kust och fiskade lax.
De övriga grupperna levde på liknande
sätt, med förflyttningar till de ställen
som för tillfället gav mest föda. Om man
kan tänka sig att välmåendet är ett mått
på möjligheten att ha en speciell hund
(ovanligt stor), så fanns det emellertid
en grupp utanför de Malemiut-talande
gruppernas territorier, som hade den allra största befolkningstätheten, nämligen
Kinikmiut (0,23 personer/Km2). De fanns
på ett område vid Seward-halvöns västligaste spets, och levde nästan uteslutande
av jakt på marina däggdjur, främst säl.
De kunde också jaga från båt längre på
säsongen än alla andra grupper. I mars
jagade man grönlandsval och efter isens
uppbrott jagade man i huvudsak valross.
Troligen är det tillgången till dessa, de
mest energirika bytesdjuren, som gjorde
att de ligger i täten då det gäller befolkningstäthet. Men eftersom Kinikmiut
inte talade Malemiut-dialekt, kan vi utesluta dem från listan av kandidater på
den grupp som sägs ha haft den speciella
hunden. Därmed verkar befolkningstätheten inte ge någon ledtråd i sökandet
efter gruppen med specialhunden.
Ingenstans i redogörelser för gruppernas
livsföring nämns hundarna mer än hur
de användes, d.v.s. som drag- och packdjur samt vid jakt. Det verkar inte vara
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möjligt att utifrån det material som jag
har redovisat, kunna avgöra vilken grupp
som skulle ha haft en annorlunda hund
än de övriga inom samma dialektområde. Nästa grepp att angripa problemet
kan vara att se, om det fanns så stora
skillnader i levnadssätt mellan den ovan
redovisade regionens folk och omkringliggande områden norr, söder och öster
om detta, att det skulle kunna förklara
förekomsten av olika hundtyper i Alaska.
Försörjning
Eskimåerna i Alaska försörjde sig huvudsakligen på två sätt, antingen genom
jakt på marina däggdjur vid kusten eller
av fiske och vildrensjakt i inlandet. Det
fanns skillnader i ekonomiskt hänseende
och materiell kultur mellan grupper, men
de var gradvisa hellre än skarpa. Lokala
grupper levde i relativt permanenta boenden, men enskilda människor och grupper rörde sig ändå mellan bosättningsområdena och över ekologiska gränser,
som bestämde levnadssättet för gruppen.
Det resulterar bl.a. i, att det är svårt att
med säkerhet särskilja namn och platser
för de olika grupperna.
Nordligaste Alaska
I det nordligaste Alaska var valfångst
den huvudsakliga näringen för de flesta
eskimåer vid kusten. De var också mer
bofasta än andra eskimågrupper. Kusteskimåerna jagade förutom marina däggdjur även vildren, räv, varg, järv och
olika gnagare. Bergsfår och björn jagades
av de grupper som fanns i södra delen av
området. Fisket i floderna var också viktigt liksom sjöfågeljakt vid kusten. Saltvattensfisket hade inte någon större betydelse med undantag av en art av nors,
som säsongsvis kom i stora mängder.
Störst betydelse var som sagt jakten på

val för de flesta kustgrupperna i norr,
speciellt på grönlandsval. Valjakten som
skedde på våren, följdes upp av valrossjakt på sommaren. Dessutom fångade
man vitval, narval, isbjörn och flera olika
sälarter.
Nordvästra Alaska
I både det nordligaste och nordvästra
Alaska fanns det två huvudsakliga sätt
att livnära sig på, det maritima och det
i inlandet. Vid kusten var sälen det viktigaste bytet, men de som bodde vid kusten
begav sig även inåt landet längs floderna
och jagade vildren och fiskade. De som
levde på tundran i inlandet livnärde sig
huvudsakligen av fiske men kompletterade dieten med vildren. Tundran i sig
kunde inte helt försörja människor där,
så fisket var helt nödvändigt för dem.
Faktum var att laxförekomsten innebar
en säkrare födokälla för inlandseskimåerna än vad jakten på marina däggdjur
var för kustjägarna. Inlandseskimåerna
var väl anpassade till ett liv vid floderna
och de nordliga skogarna, och i detta
hänseende liknade deras livsstil mycket
Atabaskaindianernas.
Speciellt i nordvästra Alaska var skillnaderna inte så stora mellan de olika grupperna då det gällde födoanskaffning.
Kotzebue Sund-området (som ju bl.a. beboddes av grupperna som talade Malemiut-dialekt)
Eskimåerna här livnärde sig på jakt av
olika sälarter (storsäl, vikare, largasäl),
vitval, grönlandsval, valross, fisk (fjällröding, flera sorters lax, sik, harr, lake,
torsk) vildren, småvilt (jordekorre, hare),
pälsdjur (fjällräv, rödräv, murmeldjur,
järv, lo, varg, utter, mink, bisamråtta,
hermelin), fåglar (ripa, fjälluggla, trana,
sångsvan, olika änder, gäss, och sjöfåg-

lar). Från växtriket skördade man flera
olika sorters bär, rötter m.fl. växter och
mossor och träd (gran, björk och poppel)
samt drivved vid kusten.
Förekomsten av de olika naturresurserna
varierade från plats till plats och krävde
särskilda årliga förflyttningar som även
omfattande handelsutbyte mellan grupperna. Exempelvis kunde inlandsgrupperna, som ju saknade tillgång till de energirika marina däggdjuren, bege sig iväg
till kusten för att delta i valjakten, för att
på så sätt få tag på den åtråvärda oljan.
Man kunde också skaffa sig det man
behövde vid de många marknader som
anordnades här och var. Valar verkade
undvika att gå in på så grunda vatten
som exempelvis Kotzebuesundet, vilket
skulle kunna betyda att grupperna där
inte bedrev valjakt i samma utsträckning
som sina nordliga kustgrannar, som hade
djupare vatten utanför sig.
Folket i Kotzebue-regionen kunde utnyttja naturresurserna effektivt tack vare
förflyttningar och handel, och kunde på
så sätt hålla en högre levnadsstandard än
vad som annars vore möjligt. Transporter på sommaren skedde på land till fots,
med eller utan klövjehundar och till sjöss
i umiakbåten. På vintern använde man
sig av den s.k. Nome-släden (basket sled)
som drogs av hundar, eller människor, eller oftast, av båda (Bild 2).
Beringsund-eskimåerna var traditionellt
fiender till sibiriska eskimåer och till Atabaskaindianer och icke-allierade eskimåstammar. Dock träffade de andra grupper
ändå genom handelsutbyte och giftermål
utanför gruppen, både med eskimåer och
indianer. Marknaderna fungerade också
som giftermålsmarknad. En av anledningarna till att Kubukflods-eskimåer
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Bild 2. Eskimå- och blandrashundar från Alaska.

och Kotzebue Sunds-eskimåer, som senare kom att kallas ”Malemiuter”, flyttade
till Norton Sund var handeln.
Sydvästra och södra Alaska
Landskaps-, vegetations- och klimatmässigt skiljer sig denna region av Alaska
från områdena norr om det. Därmed
blev levnadsförhållandena något annorlunda jämfört med de i den nordligare
barrskogs-arktiska övergångszonen, som
nordvästra Alaska ligger i.
Eskimåerna i regionen möttes således inte
av samma hårda livsvillkor som i områdena norr om dem. De levde av jakt,
fiske och samlande, varav fisket var det
absolut viktigaste. Det är emellertid inte
längre möjligt att med större säkerhet rekonstruera de inföddas ursprungliga liv i
någon del av denna region. Eskimåerna
här blev nämligen indragna i pälshandeln
innan deras levnadssätt kunde skrivas
ner. Den mesta informationen om dem är
så sent som från 1880 till 1910.
Även om det förekom att människor
hotades av svält även här, förekom det
sällan. På våren lämnade de sina vinter-
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boställen och drog inåt landet. De som
kom från mynningen av Kuskokwimfloden slog läger på den öppna tundran
medan de från Middle River stannade
vid Kuskokwim-flodens biflöden. Grupperna från Nushagak-floden drog iväg
till bergsområden. Båtar och all utrustning drogs av hundar och människor på
slädar.
Eftersom man mer eller mindre hade
övergett sina ursprungliga sätt att livnära sig, var det pälsdjur som man var
ute efter. Djur som fångades i fällor på
tundran var bisamråtta, mink, utter, jordekorre och murmeldjur. Där jagade man
även vildren samt fiskade sik. De som uppehöll sig vid floderna fångade framför
allt bäver men även utter, rödräv, fjällräv, mård, lo, mink och bisamråtta. Man
fångade också flyttfågel med hjälp av nät.
I juni återvände man till sina mera permanenta vinterboplatser vid kusten då
den stora laxvandringen började. Då jagade man även vitval och säl. På vintern
fiskade man en del, men förlitade sig mest
på sitt under sommar och höst insamlade
matförråd.

Bild 3. Indianflickor med hundar (mackenziehund?) från orten Ruby vid Yukon-floden, Alaska, 1913.

Sammanfattningsvis kan man konstatera
att eskimåerna i sydligaste Alaska var
mer inlandsorienterade än sina grannar
i norr, och fisket var den viktigaste näringsgrenen.
Östliga Alaska
Öster om kustområdet i nordvästra och
sydvästra Alaska karaktäriseras av barrskog och får klimatmässigt räknas som
Subarktis. Det var Atabaskaindianernas
område, som vi faktisk kan göra jämförelser med i detta sammanhang, eftersom
de hade hundar som till utseende och
storlek ibland är svåra att skilja från eskimåernas (Bild 3).
Slutsats angående skillnader i levnadssätt
Jämförelser av levnadssätten för de olika
regionerna ger ingen direkt fingervisning
om deras respektive hundars utseende.
En författare anger att inlandshundarna

var större än dem vid kusten, men observationen var emellertid från 1930- eller 1940-tal och har därmed kanske inte
så stor betydelse i sammanhanget. Själv
tror jag att även om någon grupp avlade
fram stora speciella hundar, blandades
de snart upp med övriga eskimåers och
indianers hundar, tack vare eskimåernas,
indianernas och pälshandelsfolkets handelsutbyte.
Guldruschen
Under en tjugoårsperiod hade man i den
nordvästra delen av Kanada letat efter
guld. Utan resultat skall kanske tilläggas. Den 16 augusti år 1886, upptäckte
emellertid fyra personer rikligt med guld
i Rabbit Creek, ett biflöde till Klondikefloden, som i sin tur mynnar i den mäktiga Yukonfloden. Detta hände några kilometer från nuvarande staden Dawson
City i västra Yukon, Kanada. Vi är nu
Polarhunden 2/2017
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Bild 5. Blandrashundar från Guldruschens Alaska.

Bild 4. Klövjehund av obestämbar sort (korsning eskimåhund/mackenziehund?).
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mycket nära gräsen till Alaska, och guldrushen som började just där i Klondike,
spillde snabbt över till grannlandet. Det
är trots allt från Alaska som guldrushen
har fått sitt romantiska eftermäle. Det
har skrivits mycket om den, så jag nöjer
mig med att berätta om hundar här.

långa håll till efterfrågan, så därför var
man tvungen att införskaffa hundar till
Alaska från det övriga USA och även
från Kanada. Detta resulterade bl.a. att
eskimå- och indianhundarna blandades
med de importerade europeiska hundarna (bild 5).

Guldsökarna behövde en hel del utrustning för att kunna utföra sitt jobb (Bild
4), och eftersom det var väglöst land,
gick transporterna på floderna under
sommarmånaderna, och med hjälp av
dragdjur på vintern. Ganska snabbt kom
man underfund med att hästar inte var så
lyckade att använda, utan det var hundar som gällde. Det kom snabbt mer än
100 000 människor till områdena kring
Yukonfloden där guldfyndigheterna
fanns, så det behövdes många hundar
för transporterna. De inhemska eskimåhundarna användes ju av urbefolkningen
själva, och dessutom räckte de inte på

I USA fanns det folk som köpte upp allt
som kunde tänkas dra en släde, d.v.s.
alla raser och typer av medelstora och
storväxta hundar. Man t.o.m. stal hundar som sedan fraktades till avkroken
av USA, Alaska. Visserligen kunde man
köpa eskimåhundar också, men drivna
handelsmän som eskimåerna var, tog de
rejält betalt.
Nästa artikel, som är den sista i denna
serie, handlar om eskimåerna som duktiga handelsmän, om hundar och hundhållning, och till sist en slutdiskussion.
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darna plus extrahunden Kayla. Jag hade
med en extra hund ifall någon av de 6
skulle råka bli biten eller fastna i kättingen. Alla 7 hundarna var friska och fina.
Vi fick extra beröm för deras hull, vilket
jag och mamma prissätter mycket! När
vi kommer fram till Röros så är det lite
stressigt för det är mycket förberedelser,
möte, registrering m.m.

[Foto: Katarina Esseth Afséer]

En "liten" summering Femundlöpet 2017!
Katarina Esseth Afséer

Femundlöpet var säsongens enda och största mål jag och hundarna
hade. Ifrån förra årets femundlöp så märkte jag att de inte hade fått
tillräckligt med träning som jag märkte sista etappen då det gick väldigt
långsamt och ledarhundarna veknade för de var slitna. Denna säsongen
var jag rädd för att få till för få långa genomkörningar.
Träningen startade i augusti samtidigt
som jag började mitt andra år på gymnasiet så det gäller att ha två bollar i luften denna säsong, skolan och hundarna.
Hela denna säsongens träning tycker jag
har gått bra. Vi fick snö i oktober. Kommer inte ihåg om den stannade, eller inte,
den kanske försvann lite snabbt och kom
tillbaka snabbt. Så vi kunde börja med
släde ganska tidigt, det var ibland vi fick
ta troll-vagnen. På hösten så fick jag två
långkörningar med pappa, en 8-mil och
en 12-mil. I januari och februari så körde
jag en del 5-10 mils träningar. Det jag
kom på någon vecka innan Femundlöpet var att jag inte alls hade gjort någon
checkpointträning. Dock har 2 av hun-
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darna, Mandel och Jumba, varit med
året innan på Femund så dom var de
enda som "kunde" det. De andra fyra
hundarna har varit med på turist turer
på fjället och övernattat där och det är
iallafall någonting, men inte riktigt den
checkpoint-träningen med lite vila (bara
några timmar) emellan varje tur som jag
hade velat... Men det var för sent att träna på det då och det skulle inte bli några
problem sa pappa så jag litade på det!
På väg mot Röros!
Tidigt torsdag morgon så beger jag och
min mamma som var min handler oss
mot Röros. Vi stannade i Drevsjö och
gjorde vetcheck. De kollade alla 6 hun-

Röros-Tufsindalen, 65 km
Fredag morgon och vi åker in till våran
parkeringsplats inne i Röros. Jag börjar
känna pirret i magen, lite lätt nervös.
Men för vad? Jo bara stämningen där är
otroligt härlig, de flesta är allt från lätttill jättenervösa fast taggade och ser fram
emot att starta och komma ut i spåren.
När hundarna får komma ut ur boxarna
och känna lite på stämningen så lägger
de flesta sig till slut på stakeouten och tar
det lugnt. Det var inga av mina hundar
som var väldigt stressade, skönt. Jag och
pappa hade pratat innan om att jag skulle ta de två långsammaste ledarhundarna
i början på etappen alltså Goliat och
Lucy och sen byta till de snabbare, Clint
och Ailo. Men Lucy och Goliat är inte
lika tuffa som Clint och Ailo, så mamma
tyckte att jag skulle ta Clint och Ailo ut i
början och sen byta och greja, vilket jag
INTE ville! Så bestämt tyckte jag att Lucy
och Goliat skulle springa ut för det ska
de klara, tyckte jag! När hundarna är inspända så börjar de bli taggade, i allafall
Mandel. Han tyckte det här var så kul,
han gillar verkligen den här stämningen
och går verkligen igång på det! Men det
gjorde inte Goliat. Jag och mamma såg
att han blev nervös, men ja ville fortfarande ha ut honom i led. När vi kör fram
i startområdet så märker jag och mamma
att han reagerar på högtalarna. När starten går så springer hundarna i alla fall.

Goliat springer inte med fullsträck på
linan medan syrran Lucy är mer framåt och drar ut bättre än han, men han
springer framåt i alla fall! I svängen ut
från gatan som alla vet vilken jag menar,
där såg Goliat bara en vägg med människor och inte en sväng. När vi kommer
ut ur svängen och det blir lite mindre folk
då drar han på som attan! Jag startar ut
som nummer 8 och kör både om någon
och någon kör förbi bara efter någon kilometer från start. Kör förbi någon mer
på första fjället Bredalslia. Jag har inte så
många i sikte efter det varken bakom eller framför mig även om jag vet att Ole
Bekkos och Truls Tollefsen framför var
rätt så nära mig för jag kunde se dom lite
snabbt i några svängar framför mig. Jag
kommer ikapp Erik Lien efter cirka 2-3
mil och sedan upp på Narskaftet så har
jag kört ifrån honom. Det var också sista
gången jag såg Truls på denna etapp. När
jag var på fjället så gick det lite sakta men
gick ändå hyfsat bra. Alla hundarna gick
bra denna etapp och de flesta gick i trav.
De enda som galopperade lite mycket var
Jumba och Lucy. När vi kommer ner från
fjället in till Tufsing, så gäller det att vara
så effektiv som möjligt. Veterinärer kollar hundarna och det var inget de märkte,
men något jag och mamma såg och märkte var att Jumba var lite öm i handloven
men inte halt bara öm. Smörjde in alla
hundarnas handlovar. Mandel som är en
stor hund som har haft handlovsskada
förut fick benvärmare i förebyggande
syfte, likaså fick Jumba det, på grund av
hans ömma handlov. Det är fem timmars
vila på Tufsindalen och jag känner inget
behov av sömn så jag sitter och snackar
med de andra juniorerna och äter och tar
det lugnt. Jag och flera andra juniorer var
rädda att man hade kört på för hårt på
första etappen, men det blir nog lätt så
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sina hundar igen när det ska ut på sista
etappen men det vågar inte jag riktigt för
hundarna var inte så jättematglada. De
åt upp maten alltid men de högg liksom
inte in i den. Jag var rädd att de skulle bli
lite illamående och kanske spy sedan på
spåret.

Katarina i mål som nr 8. Ailo syntes det var litt skummelt å løpe i mål, så Katarina løp dem i mål
de siste 10 meterne. Grattis! [Foto: Kjersti Røraas]

när det är tävling. Klockan 20.00 så måste jag ut till hundarna igen för att socka
och förbereda att åka ut 20.30.
Tufsingdalen-Tolga, 55 km
När klockan slår 20.30 så åker jag ut
från Tufsing till Tolga. Den här etappen
skulle bli den drygaste, de två åren innan
har det gått väldigt långsamt här för det
går bara upp, upp och upp. Hundarna
går som ånglok uppför i jämförelse med
hur jag trodde att det skulle gå. Jumbas
handlov märks inte av och han går lika
bra som de andra. Jag håller min position hela tiden under denna etapp. Ser
tre pannlampor lite längre fram på fjället
nästan hela tiden och bara ibland några
bara en bit bakom mig också. När man
kör på fjället när det är mörkt så uppfattar man lamporna bakom sig närmare än
vad de är så jag blev lite stressad, men
jag tänkte att jag måste hålla ner hundarna i tempo i nedförsbackarna för jag
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ville spara dem till sista etappen. När jag
kommer ner från fjället så ser jag inget
annat spann längre. Hundarna håller bra
tempo hela vägen till Tolga där jag kom
in 00.25. Här har vi sju timmars vila och
här skulle jag försöka vara ännu mer
effektiv så jag och hundarna kunde få
sömn. När jag får min plats så gör jag det
vanliga, ger de mat, halm m.m. När veterinären kollar så är allt fint med alla! Jag
sätter handledsvärmare på alla hundarna
och smörjer in alla i förebyggande syfte
vilket jag tror var jättebra att göra! Efter
hundarna har fått det de behöver så går
jag in och får i mig en korv. Tycker att
utbudet på mat på de två checkpointen
inte var så bra. De flesta vill nog ha riktig
mat och inte en "pölse men lompe", det
kan inte bara vara jag som tycker det??
Aja efter min "pölse med lompe" så går
jag och lägger mig, jag får till kanske 3-4
timmars sömn innan jag ska gå upp igen.
Det är många av juniorerna som matar

Tolga-Röros, 67 km
Åker ut som nummer 8 klockan 07.25
med alla hundarna. Hundarna är taggade
på väg ut och den här etappen har jag
inte så jättehöga förväntningar på för de
två gångerna innan har det gått väldigt
långsamt och hundarna har inte varit så
jättetaggade. Men det skulle de motbevisa minsann. Det var sjukt hur de gick
i början för jag hade verkligen inte de
förväntningarna. De går superbra uppför
Narskaftet, hundarna går bara på, det är
soluppgång och helt fantastiskt vackert!
Jag börjar sakta men säkert komma närmare Hanna och Truls, men sen ser man
att Hanna drar iväg ganska snabbt och
ifrån Truls också, som jag kommer ikapp
precis när vi kommer ner ifrån Narskaftet. Truls ber mig köra om och jag fattade
att han ville ha någon att hänga efter men
jag ville försöka ta chansen att köra ifrån
honom. Men icke sa Nicke. Han var rätt
så fastklistrad i röven... Aja men jag åker
väl ifrån honom när jag ska upp för Bredalslia för mina hundar var lite bättre
uppför, men icke sa Nicke igen!! Han var
där bak hela tiden och var väl jättenöjd
att bli dragen halva etappen. Jag och
Truls hade en intern tävling i själva tävlingen så därför var jag rätt så desperat
att köra ifrån honom. Hundarna gick ju
jättebra men det gjorde hans hundar också.. När vi åker nerför backarna ner till
Röros så åker han ikapp mig och precis i
pauseringen så saktar mina hundar ner så
de bakre hundarna trampar över linorna!

Här har man rätt så bråttom också för
det blir rätt så intensivt nu!! 100-200
meter i sväng så vill hundarna rakt fram
för det var ju där vi kom ifrån när vi
startade men det var ju fel. Vi skulle till
vänster! Jag springer fram och tar hundarna till vänster, de står kvar där när jag
springer tillbaks på släden och hundarna
springer tillbaks till höger och jag får
IGEN springa fram och ta de till vänster
och då går de faktiskt rätt. När vi passerar och kommer in i "korridoren" med
människor så blir Ailo rädd och vänder
nästan hela spannet därav jag fick lov
att springa med hundarna in i mål! Jag
var helt andfådd och hade nästan gråten
i halsen både för att jag var himla glad
och hur jobbigt det var att springa 15
meter (dålig kondition) ;) . Men gud det
var nog ingen gladare än jag just denna
stund! Kom in på plats nr 8 som är fyra
placeringar bättre än förra året! Var så
himla glad över hundarna för det otroliga jobbet de hade gjort!
Grattis till Ylva Fjestad som kom på 1:a
plats och grattis till Truls Tollefsen som
vann vår interna tävling, men nästa gång
tar jag dig ;)
Tack till min kära mor som var till stor
hjälp och var handler åt mig och störst
tack till Clint, Ailo, Lucy, Mandel och
Jumba! Femundlöpet 2017 är nu historia, nästa år väntar 400 km!
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SPHK-SAMOJED inbjuder till

Ytterligare ett nummer av Polarhunden och vintersäsongen börjar gå mot sitt slut. I skrivande stund
har vi också hunnit med årets vintersamling för
Samojedhundar. Om årets vintersamling kan ni läsa
om under separat reportage från veckan på annan
sida här i tidningen. Jag vill också passa på att tacka
er för ytterligare ett års förtroende att arbeta för rasen och dess framtid. Vi har hunnit med ett styrelsemöte efter hemkomsten från vintersamlingen och är
nu i startgroparna för att planera kommande verksamhetsår. Planerna för och en del av förberedelserna inför nästa års vintersamling påbörjades redan
innan styrelsen lämnade Furudal för denna gången.
Håll utkik på vår hemsida för resultatlistor och protokoll, vi uppdaterar så flitigt vi kan, men det mesta
bör nog finns tillgängligt efter vinterveckan redan
nu i skrivandes stund.
Ta hand om er så hörs vi och ses vi framöver 
/SPHK Samojeds styrelse

SAMOJEDHELG I SKÅNE 16-17 SEPTEMBER 2017
I underbara Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.
Lördag em: Aktiviteter, möjlighet till körning om vädret tillåter.
På kvällen tänder vi grillen, var och en tar med sig mat och dryck själva.
Sen umgås vi hela kvällen, pratar hund osv.

Söndag: Officiell hundutställning
Domare: Annica Uppström
Idéer och hjälp med arrangemanget mottages tacksamt. Samt även hjälp med
att ordna fika, sköta försäljning av dito, sätta upp skyltar till körbana m.m.
På platsen kommer att finnas möjlighet att slå upp ett tält eller campa med husvagn/husbil (vill man ha el kostar det 50 kr per husvagn, annars gratis.).
OBS att man kan inte komma på fredagen med hänsyn till
vårt värdpar och deras hundar.
Man kan även sova inomhus, medtag madrasser och sovsäck samt
varma sovkläder.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 1 september.
Anmälan ska göras på SKK’s tävlingsanmälan till:
Kerstin Ohlsson,Hasselvägen 22, 291 60 Kristianstad
eller via e-post till danza@comhem.se
Ev. frågor: tag kontakt med mig på
e-mail christina@swedsams.se eller
per telefon 044-70136, 0709-367188
Anmälningsavgifter: Inbetalas till SPHK-samojeds pg. 23 83 54-5
Valpklass 4-6, 6-9 mån
200 kr
Junior- unghund- öppen, bruks- och championklass
360 kr
Veteranklass > 8 år
300 kr
Veteranklass över 10 år
GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass
200 kr
(de klasser som kostar 360 kr)
Priser samt annonser till utställningskatalogen mottages tacksamt.
Priset för annons = skänk ett pris för 200 kr eller betala motsvarande belopp.
Väl mött!!
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SAMOJEDERNAS
VINTERSAMLING 2017
Text: Camilla Nyström, Linda Almquist och Helen Werner.

Line Buan från Norge med team Fannhvit. [Foto: Camilla Nyström]

7-dygn i Samojedhundens tecken. För
17e året i rad samlades uppåt ett par
hundra samojeder och deras ägare i Furudal vid Ore fritidsby för att deltaga på
ett arrangemang som sträcker sig över en
hel vecka. Varje år arrangerar rasklubben
årets största arrangemang för samojedhundar och deras ägare. Samojedernas
vintersamling har vuxit under åren och
blivit ett välkänt arrangemang som inte
bara lockar svenska besökare. Många
både riktigt långväga och mer kortväga
utländska besökare kommer varje år.
Många av våra nordiska länder brukar
vara representerade, likväl som ett stort
antal länder nerifrån Europa och vissa
år har vi fått än mer långväga besökare
från exempelvis Ryssland och USA. Arrangemanget sträcker sig från torsdag till
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onsdag och är fylld med en mängd trevliga aktiviteter och tävlingar som passar
rasen. Den stora rasspecialen i år hölls
på måndagen under samojedernas vintervecka. Lördagen och söndagen ägnades
åt Nordiskt Mästerskap i drag för samojeder samt också ett dragprov 60 under
tisdagen och onsdagen. Under veckan
fanns även ett par möjligheter för dragprov 10, lite skojtävlingar, bankettmiddag med prisutdelning från dragtävlinen
och årets-hundar, årsmöte, uppfödarmöte, mm. Så en fullspäckad vecka väntade
som vanligt. Kompletta resultatlistor hittar ni på rasklubbens hemsida. Nytt för i
år var också skidteknik och vallakursen
där Lennart Andersson lärde oss åka skidor och för de mer rutinerade att slipa
lite ytterligare på sin skidteknik.

TRÄNA, TURA Å SEN OCKSÅ TÄVLA (Vid tangentbordet Camilla Nyström)
Efter att ha stått som funktionär och
förtroendevald i styrelsen under många
år lyckades mina styrelsekollegor lura ut
även mig i spåren med nummerlapp på
magen. Jag brukar träna mitt lilla team
för att det är skoj och köra hund och för
att det är ett trevligt sällskap på tur på
fjället. Det där med och tävla har inte
känts så där jätteviktigt och meriteringar
har inte heller känts så viktigt för mig.
Tävla gjorde jag någon gång när jag var
liten och en säsong med alaskan husky
i USA när jag var där och jobbade som
handler på en stor långdistanskennel. Banan i här i Furudal var galet rolig, väldigt
teknisk och med mycket variation, uppför, nerför, höger och vänster och lite till.
En bana som ställde en del krav på mushern och hundarna tyckte det var skoj
med en massa variation i terrängen. På
en stabil sistaplats hamnade vi efter att vi
[Foto: Emma Månsson]
tog oss runt banan i lugn och ro och njöt
av turen. He he vi får kanske ladda på ett annat sätt till ett annat år och träna och
tänka lite mer tävling om vi skall vara med och konkurrera. Stort tack till alla er som
gjorde det möjligt för mig att få vara med och ha skoj även jag med mina vovvar efter
många års slit som funktionär och arrangör av samojedveckan.
UTSTÄLLNING (text: Helen Werner)

BIR och BIM.
[Foto: Helen Werner]
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I år var utställningen på måndagen och
det var 48 st hundar anmälda (4 valpar,
16 hanar och 28 tikar) för domare Anna
Törnlöv som tyvärr blev sjuk och ersattes med Nils-Arne Törnlöv. Först ut var
valpar och bästa valp blev Eva Ohlssons
- Klajokliu Suo My Miss Magnolia.
Sedan var det dags för de vuxna hundarna
och först ut var hanarna i juniorklassen,
där Plogens La Lacatus av Tundra vann,
äg; Heléne Werner. I unghundsklassen var
det 3 st. White Unicorn’s That’s Me vann
och fick senare reserv-cert.
4 st hanar hanar gjorde upp i bruksklassen där Dragonora Twilight vann. äg; Sofie Rydberg. Nästa klass var öppenklassen med 3 st hundar där vi också hittade
BIM-hunden, Newsam’s Val Kilmer äg;
Carina Cansund. Bland championklassens 3 hundar vann en hund från Finland
– Glaada’s All Green äg; Laura Turkka.

Bland de 3 st juniortikarna vann Plogens
La Toya av Tundra äg Helene Larsson.
Unghundsklassen som också var den
största klassen på utställningen med 8 st
anmälda vanns av Newsam’s Coco Chanel äg; Carina Cansund.
Bland tikar i bruksklass (4 st) fanns dagens BIR-hund – Aatelinas Aces Mokey
äg; Elina Wanhatalo. Den näst största
klassen öppenklass tikar med 7 st deltagande hundar vanns av Plogens Keep Her
Pleezed äg; Helene Larsson.
3 st tikar deltog i championklass och där
segrade en av våra deltagare från Finland
– Snowmist’s Yesterday’s Gone äg; Anna
Hyvärinen. Bland veterantikarna där
alla 3 deltagare var 10 år gamla segrade
Aatelinas Amica-Timi, som också blev
BIR-veteran, äg; Elina Wanhatalo.

Bästa tik:
1-Aatelinas Aces Mokey, äg; Elina Wanhatalo
2 & CERT- Snowmist Yesterday’s Gone, äg; Anna Hyvärinen, FIN
3-Aatelinas Ezca Little Pebles, äg; Kicki Matslofva
4-Plogens Keep Her Pleezed, äg; Helene Larsson
BIR valp: Klajokliu Suo My Miss Magnolia äg; Eva Ohlsson
BIR-junior: Plogens La Lacatus av Tundra äg; Helene Werner
BIM-junior: Plogens La Toya av Tundra äg; Helene Larsson
BIR-unghund: Newsam’s Coco Chanel, äg; Carina Cansund
BIM-unighund: White Unicorn’s That’s Me, äg; Anders Johansson
BIR-bruks: Aatelinas Aces Mokey äg; Elina Wanhatalo
BIM-bruks: Dragonora Twilight äg; Sofie Rydberg
BIR-champion: Snowmist Yesterday’s Gone, äg; Anna Hyvärinen, FIN
BIM-champion: Glaada’s All Green, äg; Laura Turkka, FIN
BIR-veteran: Aatelinas Amica-Timi äg; Elina Wanhatalo
Bästa uppfödargrupp: kennel Newsam’s äg; Carina Cansund
BIR: Aatelinas Aces Mokey äg; Elina Wanhatalo
BIM: Newsam’s Val Kilmer äg; Carina Cansund
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Linda Almqvist, team Snötrollens. [Foto: Emma Månsson.]

Då var det dags för årets upplaga av de
Nordiska Mästerskapen för samojed i Furudal. Förutsättningarna för racet var inte
perfekta då det var lite lite snö på vissa
delar av spåret där det var mer skog, men
det var tillräckligt så det gick att köra den
korta banan 11,5 km på plats i Furudal,
men däremot skulle den längre banan om
30 km behöva att flyttas.

Bästa hane:
1-Newsam’s Val Kilmer, äg; Carina Cansund
2 & CERT- Glaada’s All Green, äg; Laura Turkka, FIN
3-Lusjkaya Razmus Aimokov, äg; C.T.M Mikx, NED
4-Imponente Italio, äg; Sofie Rydberg
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NORDISKA MÄSTERSKAPEN I DRAG FÖR SAMOJED (text: Linda Almquist)

Den korta banan var väldigt teknisk med
många skarpa kurvor och snäva svängar
av olika typer med flera som var efter
nerförsbacke m.m. När det sedan var lite
mindre mängd snö än tänkt så blev de
tekniska svårigheterna större. Det gällde
verkligen att hålla tungan rätt i munnen
när man körde. I alla fall när hundarna
gick på för fullt. Men banan var också
otroligt rolig och det var det många som
sa vid målgången också.
BIR-valp.
[Foto: Helen Werner]

I år var det deltagare från Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och Schweiz.

Alltid skoj att vi får lite långväga gäster,
det uppskattar vi.
Först ut på lördagen var 6-spanns-klassen med norska Line Buan i täten med
tanke på fjolårets vinst. Jagandes var Linda Almquist som var fjolårets tvåa och
ville ha revansch mot Line. Linda gick
ikapp Line efter en del av banan och sedan hade de tätt sällskap ända in till mål.
Linda skulle nu ha en ledning med precis
över 2 minuter, vilket betyder att om hon
bara inte blev omkörd av Line på spåret
under söndagen så skulle hon vinna.
För vissa ekipage försökte naturen bråka
lite och se var uppmärksamheten föll sig
bäst….. det gällde de rådjur som höll till
nere vid Tillhedstjärn och några ekipage
märkte säkert att deras hundar hellre ville
ut på sjön än vika höger uppför backen,
men alla fick sina hundar att gå rätt väg
även om det var med olika mycket övertalning dock…
Polarhunden 2/2017
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I fyrspannsklassen var fjolårets vinnare
Fredrik Petri först ut och han jagades
närmast av Dan Palmblad som var silvermedaljör i fjol och riktigt sugen på guld.
Dag 1 lyckades Fredrik skapa en liten
lucka i tiderna mellan sig och tvåan Dan
och Fredrik hade också dagens snabbaste
tid av alla ekipage. Bakom dessa fanns
bl.a. en medaljsugen Michael Berglöf
som under lördagen lyckades köra förbi
fjolårets bronsmedaljör Ann-Christine
Laursen. Till söndagen visste Fredrik att
han behövde bli omkörd av Dan för att
förlora guldet så det gällde bara att hålla
undan och detsamma gällde för Dan för
att behålla silver och för Michael för att
behålla bronset men å andra sidan fanns
ju känslan och viljan att klättra i placeringar och inte bara behålla placering…
I pulkaklassen var fjolårets medaljörer
inte med så det blev ett öppet och spännande startfält i år med lite nya deltagare,
lite nygamla deltagare samt några vi träffat på mer nyligen i spåren också. Redan
efter första dagen tog Boel ett rejält tag
om tävlingen och satt ganska säker inför
andra dagen, men som alltid kan man ju
aldrig vara säker. Även silverplatsen var
ganska säker efter första dagen genom
Madeleine Abrahamsson som också hade
tagit en rejälare lucka ner till trean som
var Lovisa Wanhatalo. Det var dock tajt
från bronset ner till fjärde placeringen
där en jagande Mia Ågren fanns endast
Fredrik Petri med team Snötrollens.
[Foto: Manne Edlund]
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3 sekunder efter Lovisa på bronsplatsen.
Så här skulle det bli en spännande match
under söndagen.
Dag 2 och nu skulle allt avgöras för årets
mästerskap. I 6 spannsklassen lyckades
Line knappa in lite på Linda vid sjön då
Linda såg henne närma sig men närmare
än så blev det inte och Linda ökade marginalen lite till mål istället. Därmed blev
det revansch för Linda med guld och silver
gick till Line. Bronset gick till Eva Skullman som hade haft lite bekymmer med
störningen från rådjuren under turen…
Så placeringarna i 6 spanns klassen blev:
GULD – Linda Almquist
Silver – Line Buan, Norge
Brons – Eva Skullman
Linda lyckades dessutom sätta dagens
snabbaste tid av alla ekipage dock endast 2 sekunder före vinnaren i 4 spanns
klassen d.v.s. Fredrik Petri som lyckades
hålla undan från Dan som var endast 6
sekunder bakom på söndagen. I och med
att Dan körde så otroligt bra under söndagen så utökade han sin ledning och tog
ganska klart hand om silvermedaljen.
Michael lyckades hålla undan bakåt och
knep därmed sin första medalj på NM
genom att ta bronset – grattis. Så placeringarna här blev:
GULD - Fredrik Petri
Silver - Dan Palmblad
Brons - Michael Berglöf
Ann-Christin Laursen. [Foto: Manne Edlund]

Boel Malmström. [Foto: Emma Månsson]

Dessutom finns det ett pris till bästa dam
i 4 spannsklassen och även i år gick det
till Ann-Christine Laursen som kom på
4:e plats efter grabbgänget. Bra jobbat
och grattis.
I pulkaklassen fortsatte Boel att imponera och körde på en lika bra tid även på
söndagen och säkrade därmed sin vinst
ganska rejält. Det var första gången vi
såg Boel i spåren på dessa mästerskap,
men vi hoppas inte att det var sista.
Inte heller på andra platsen hände det
så mycket utan Madeleine Abrahamsson knep silvret ganska enkelt genom att
köra ytterligare lite fortare på söndagen
mot sin tid på lördagen. Sedan började
ju spänningen om bronset som var riktigt tajt från lördagen. Mia Ågren imponerade rejält på många av oss genom att
köra så bra på denna bana och endast
ha en arm och hon körde ännu snabbare på söndagen än hon lyckades med
på lördagen och i och med det knep hon
bronset och petade ner Lovisa till fjärde platsen. Så placeringarna här blev:
GULD – Boel Malmström

André de Vries från Holland.
[Foto: Emma Månsson]

Silver – Madeleine Abrahamsson
Brons – Mia Ågren
Bra jobbat allesammans och hoppas vi
ses igen nästa år för att göra upp om
medaljerna igen.
Utöver dessa tävlanden hade vi ett par
stycken i motionsklassen som gjorde bra
i från sig där och vi hoppas se er på tävling nästa säsong.
Vi hade även en del som körde DP10
under både torsdagen och under helgen.
Två stycken klarade tiden och vi säger
därmed grattis till Line Buan samt Sara
Mårtensson som fick med sig godkänd
merit hem efter dp10.
För att kunna göra denna tävling möjlig
krävs det massor av funktionärer och vi
vill absolut tacka er alla för att ni hjälpte
till både er som fanns på plats som hjälpte till och till en som Karin som åkte extra från Borlänge och till Furudal för att
hjälpa oss som vägvakt under söndagenfantastiskt. Ni är alla guld värda, hoppas
ni vet det.
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över Hamra en stund när alla hade kommit iväg och vi inte kunde se dem längre.
Det såg bra ut för alla i starten så nu var
det dags att fixa i ordning målområdet
med marschaller och stora vedkorgar
som brann. Det såg väldigt mysigt ut och
vi hoppades att förarna som inte visste
om detta innan skulle uppskatta målgången när de kom dit.

Målgången vid DP60 dag 1 mörkerkörning. [Foto: Camilla Nyström]

Efter en dag på utställningen var det nu
dags för nästa mästerskap men på distansen 2x30km. Dessvärre var det ju för lite
snö på delar av banan i Furudal och vi
fick därför flytta denna tävling till Hamra
så det blev lite åkande för alla, men vad
gör man inte för att få tävla lite. I år var
det ett nytt upplägg och det var att första
dagen gick i mörker så första start gick
vid 18.00 och målgången skedde sedan
på ett upplyst spår av marschaller och
med två fina brasor vid målsnöret. Det
var oerhört fint och maffigt att titta på.
Vi hade utlyst en inofficiell tävling där
man fick smycka ut sin släde/ sina hundar
på olika vis i mörkret och ekipagen hade
lagt olika mycket energi på detta. Men
det var skoj att se hur de olika lamporna
syntes olika i mörkret och vi kunde följa
dem på ett annat vis med de som hade
lampor på sina hundar. Så det var något
som publiken uppskattade och gärna att
de olika ekipagen hade olika färger som
det hade råkat bli nu.
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Först ut för dagen var Fredrik Petri som
var fjolårets guldmedaljör i klassen. Han
startade med blått ljus på sina hundar, en
färg som gav pälsen ett härligt sken över
pälsen. Fredrik jagades även här av Dan
Palmblad. Dan hade ingen specifik färg
eller ljus men körde istället med musik
och när musiken från hans högtalare inte
fungerade i kylan så fick han ta till sin
egen röst och körde med musik på det
viset. Något som uppskattades av publiken vid målet sedan. Trea på att gå ut var
Line Buan som körde med en ny taktik
och försökte med polisväst att få sina
konkurrenter att inte våga köra om…..
Sedan blev det grönt ljus över startområdet när Michael Berglöf kom till start
med sina hundar. Sedan fortsatte starterna med Angela Buhlmann från Schweiz,
Diana Karlsson, André de Vries från Nederländerna och Madeleine Abrahamsson. Så det var 8 stycken som kom till
start i år. Tystnaden och mörkret la sig

Förste man som dök upp vid sjökanten
en bit bort var Fredrik Petri med sitt blåa
sken från hundarna. Det var skoj att vid
mål se ljuset komma närmare och närmare och vi såg ju ekipagen ganska tidigt
genom lamporna men sedan var det ett
funderade på vem det var över vissa ekipage då det var ganska svårt att lista ut
det i mörkret ( förutom de med lite lyse
av färg på hundarna då). Först över mållinjen var Fredrik och inte alls långt efter
kom Dan med sina hundar sjungandes
för fullt. Det blev tyst vid målet för att
alla skulle kunna höra Dan närma sig
mål.
Det innebar att Dan inte hade brytt sig
om polisvästen utan passerat Line, detsamma gällde Michael som kom i mål
tillsammans med Line och de hade haft
sällskap stora delar av turen. Kanske var
Michael tveksam till att passera och lämna polisen ändå….
Den ena målgången efter den andra avlöste varandra och helt plötsligt kom det
ett ekipage som vi med tanke på lamporna trodde var flera ekipage först, det
visade sig vara Madeleine Abrahamsson
som kom och hade flera lampor både
på sin släde och som pannlampa. Så det
hade nog inte varit så mörkt i skogen för
henne att köra och många blev nyfikna
på lamporna där….
Någon kom ensam och andra kom till-

sammans och innan det hade gått 3 timmar från första start så var alla deltagare
i mål. Var det ett jämnt och väldigt bra
startfält i år eller var det bara mörkret
som orsakade alla pigga och glada hundar. Det svaret får vi kanske under dag 2
som skulle ske på förmiddagen så helt i
dagsljus. Nu var det bara att plocka ihop
allt och åka tillbaka för att få sova lite
grann innan det var dags för dag 2.
Dag 2 fanns det inga fina lampor att titta
på och heller inte några marschaller eller
annat vid målgång, men idag skulle vi få
veta hur medaljerna skulle delas ut. Samtidigt skulle vi också få veta hur mörkret
hade påverkat tiderna. Skulle det gå långsammare idag eller hur skulle det vara.
Alla starter gick bra även idag och de
hade bra fart iväg allesammans.
På ungefär samma tid som dagen före
kom förste man mot mål och först över
mållinjen även idag var Fredrik Petri som
därmed säkrade guldet. En liten stund
senare kom Dan som bärgade hem ytterligare ett silver under detta mästerskap,
även idag sjungandes så publiken fick
vara tysta för att höra om vi var redo att
ta emot honom vid mål…
Ytterligare likheter med gårdagen var
målgången mellan Line och Michael
som även idag hade haft sällskap stora
delar av turen och detta resulterade i att
bronset gick till Michael och därmed tog
han sin andra medalj i mästerskapen.
Så placeringarna blev:
GULD – Fredrik Petri
Silver – Dan Palmblad
Brons – Michael Berglöf
Även idag kom ekipagen väldigt tätt och
vissa hade gått något långsammare dag 2
medan andra gått lite fortare under dag 2
så vi kan konstatera att det inte spelade
Polarhunden 2/2017
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så stor roll för tiden. Hundarna jobbade
bra oavsett helt enkelt. Det var 8 ekipage
med väldigt gott tränade hundar och som
alla även dag 2 kom in innan det ens gått
3 timmar från första start. Så det blev
första pris till alla startande ekipage med
de fina tiderna, bra jobbat allesammans.
Jättekul att höra också var att alla som
var på plats uppskattade detta med mörkerkörningen och tyckte det var jätteskoj.
Vi får se om det blir en fortsättning på
det eller inte. Vi avslutade med prisutdel-

ning för 2x30km och utöver de vanliga
medaljerna så gavs det ju ut pris för bästa
pimpade släde/ekipage och det priset gick
till det gröna ekipaget dvs Michael Berglöf- grattis. Om det blir en fortsättning
på mörkerkörningen nästa år hoppas vi
fler ställer upp och pimpar sina slädar
och hundar med lysen på olika vis.
Vi tackar alla funktionärer som hjälpt till
under arrangemanget samt vår domare
Freddie som skipat rättvisa under tävlingarna.

Line Buan en av våra norska vänner vid målgång efter etapp 1 under DP60. [Foto: Camilla Nyström]

Ovan: Eldkorgarna utgjorde en del av den maffiga målgången under DP60 dag ett i mörker. Här
sitter Mia Ågren som var behjälplig som funktionär och värmer sig vid elden med sin valp i famnen i
väntan på att spannen skulle komma in. [Foto: Camilla Nyström]

Med detta tackar vi för i år och hoppas vi
ses igen nästa år och vi hoppas att vi då
som nu får fler långväga gäster som vill
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vara med och kämpa om medaljerna och
träffas och umgås mm.
Målgångsbilder från DP60 ettapp 1. [Foto: Camilla Nyström]
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Diana Karlsson vid start DP60 dag 2. [Foto: Camilla Nyström]

Angela Buhlmann, Schweiz. [Foto: Camilla Nyström]

Madelen Abrahamsson innan start DP60 dag 2. [Foto: Camilla Nyström]

Prisutdelning DP60. [Foto: Camilla Nyström]
Polarhunden 2/2017
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BANKETTMIDDAG OCH PRISUTDELNING

Inkallningstävlingen är en återkommande aktivitet och skojtävling som varje år
lockar ett antal samojeder ner på sjön för
att tävla om vem som springer snabbast
till sin matte/husse på en viss sträcka.
Detta är ett litet glädjemoment som bjuder på en hel del skratt och glada miner.
Det är inte alltid som alla hundar vill
springa direkt till sin ägare utan kanske
tar en omväg och hittar på något bus på

vägen. Vissa hanhundar kan vara förtjusta i att flörta med tikarna som står en bit
bort och så vidare.
På Oresjön var det fina förhållanden för
den som ville ta en tur med sina hundar
av olika slag, med släde, skidor, till fots
eller på annat sätt. Veckan bjöd också på
mycket finväder.
Foto: Camilla Nyström.

Precis som brukligt vigdes en av kvällarna åt social samvaro med gemensam
middag. En kväll som i år gjordes till en
festlig trerätters bankett. Ett stort antal
personer samlades för att äta, umgås och

ta del av den stora prisutdelningen både
från helgens tävlingar å prov samt årets
hundar. Resultatlistorna hittar ni på vår
hemsida.

ÖVRIGA AKTIVITETER
På torsdagen hölls kurs i skidteknik och
skidvallning, ett mycket uppskattat inslag på årets samojedvecka. Vi vill också
skicka ett stort tack till Lennart Andersson som ställde upp som instruktör med
ett leende och glädje i att få lära andra
det han brinner för. Prova-på-draget och

46

Polarhunden 2/2017

Inkallningstävlingen är också exempel på
icke officiella tävlingsinriktade aktiviteter under veckan. Och för de mindre erbjöds ”Barn med hund” och ”Barn race”
i draget. På fredagen hann vi också med
ett uppfödarmöte med bra och sakliga
diskussioner.
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ETT STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE
Vi vill sist men inte minst tacka alla er som på något sätt varit inblandade i arrangemangets genomförande. Oavsett hur mycket eller lite ni varit delaktiga i förberedelser eller som funktionärer å ansvariga på plats så är ni guld värda, utan er alla
inget arrangemang. Och ett stort tack till alla er som kom och deltog med era hundar
i olika tävlingar och bidrog till en trevlig gemenskap och en härlig vecka. Och det
största tacket går nog till våra vita tassevänner som är orsaken till att vi alla besöker
vintersamlingen år efter år.
Foto: Camilla Nyström.

Ola (Snowstreams Mustela Lutreola) med valparna Athalia (Snowstreams Melitaea Athalia) och
Martin (Snowstreams Melitaea Britomartis). [Foto: Ylwa Malmberg]
Siberian husky-bus i rasthagen. [Foto: Ylwa Malmberg]

Denna vackra och rastypiska hanhund får stå som ett fint exempel på vårt globala
deltagande. Född hos Line Buan i Norge med linjer både från Sverige, Norge, Tyskland och USA. Ägd av Carole Mikx i Holland som i år besökte vårt arrangemang.
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Presentation av styrelsen

Vice ordförande: Therese Lindman

Sekreterare: Amanda Vikner

Ordförande: Michelle Ohlsson

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
michelle@hundsteg.se

Vice ordförande

Therese Tess Lindman, 0767-92 63 40
lindmantess@gmail.com

Sekreterare

Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se

Ledamot/Kassör

Ida Törnwall, 073-073 31 63
tornwall@hotmail.se

Ledamot

Frida Björcman
F.b@live.se

Suppleant

Fanny Walleryd

Meriteringssekreterare

Michelle Ohlsson (se ordf.)

Avelsråd

Linda Söderström, 0739-38 03 55
polarcollie@gmail.com
Göran Dernebo,
Anki Heinonen, vetanki@gmail.com
Anki Emanuelsson, 0295-431 03
Gillermossen 101, 74891 Österbybruk
cahppes@gmail.com

Utställningssektion

Jennie Kraft Hult - Certifierad utst.arr.
(CUA) (Sammankallande)
072-21 35 227 alt. 033-27 10 32
tama.icequeen@gmail.com
Annelie Carlsson
annelie-carlsson@hotmail.com

Jag bor i Åre kommun tillsammans med min sambo och våra hundar. Jag skaffade min första malamute för drygt 12 år sedan och idag har vi fem
alaskan malamute’s och en blandrastik. Jag delar
hundar tillsammans med min syster och hennes
man och tillsammans har vi 25 polarhundar, mesta dels alaskan malamute.
Tillvardags driver jag ett eget företag inom hund
(föreläsningar och kurser) och catering. Förutom
hundliv är matlagning och kockyrket min stora
passion.
Det bästa jag vet är att umgås med våra hundar. Vi
tar släd- och skidturer, tränar klicker, rallylydnad
och spår och såklart har vi en hel del mysstunder.
Detta blir mitt tredje år som ordförande i vår rasklubb. Jag ser fram emot ett roligt år med nya och
gamla medlemmar och hoppas få komma i kontakt med många av er.
Har du några funderingar, förslag eller tankar så
är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen. Tillsammans utgör vi SPHK’s rasklubb för
alaskan malamute.
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Jag bor tillsammans med min sambo och
i dagsläget 5 hundar, 4 malamuter och en
stafford shire bullterrier, plus en liten katt
på en liten gård i Småländska höglandets
vildmark ca 4 mil söder om Jönköping.
Uppväxt i Hanhals några mil söder om
Göteborg från början. Driver idag ett litet hunddagis och jobbar som hundtränare. Med mina hundar så är det främst
draget som jag brinner för, men även en
hel del spår, vandring med klövja, klickerträning och annat roligt hittar vi på.
Har som dröm att hitta den perfekta gården norrut, skaffa fler malamuter, satsa
på medel- och långdistans, meriteringar
och så klart, härliga långa fjällturer!
Har nu varit aktiv inom klubben och rasen sedan ca 4,5 år tillbaka. Sitter mitt
tredje år som v.ordförande och 4e året
som webansvarig. Känner mig fortfarande ganska grön inom klubben men trivs
väldigt bra och tycker det är riktigt roligt
att vara få äran att vara med fortsätta
driva klubben framåt med alla entusiaster och våra vackra hundar.

Vilken fantastisk ära att få bli förtroendevald till styrelsen år 2017! Mitt namn
är Amanda, jag är bosatt i Mora med
mina två malamuter Yarak & Qanik
samt tollaren Hjulie. Till vardags jobbar
jag halvtid i en butik i Orsa, och andra
tider av dygnet driver jag mitt företag
inom hundträning, tränar mestadels jakt,
lydnad & agility med tollaren samt dragträning med malamuterna.
Jag blev inforslad som malamuteägare
till dessa två fantastiska individer inom
loppet av 3 veckor i december/januari
skiftet detta året, jag har under en lång
tid intresserad mig för rasen men har
egentligen varit lite vemodig till att köpa
en malamute eftersom det sägs att de kräver sin ägare. Efter några års studerande
och en hel del kunskap senare så ramlade
Yarak och Qanik som ödet till mina händer och det är jag så tacksam över! Jag
är en äkta draghunds-rookie, men har redan genomfört mitt första DP10 med ett
1:a pris och en 2:a placering på malamuteveckan i Grövelsjön med min strålande
och kraftfulla Yarak.
Till styrelsen kommer jag kunna bidra
med mitt stora engagemang för rasen
och en hög ambition för att hjälpa till att
driva vidare klubben. För min personliga
del önskar jag lära mig allt om polarhunPolarhunden 2/2017
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dar, träningsformen, människorna och
framförallt rasen alaskan malamute.
Jag ser fram emot ett riktigt lärorikt och
roligt år tillsammans med klubbens alla
engagerade medlemmar och den nya styrelsen.
Ledamot/Kassör: Ida Törnwall

För tillfället delar jag min arbetstid mellan jobb i familjeägda möbelbutiken och
som undersköterska. Jag har fått förtroende att arbeta i styrelse för alaskan malamute ytterligare ett år och det här blir
nu mitt tredje år. Det är mycket att lära
när man kliver in som ny styrelseledamot
och det känns bra att ha något år i ryggen. Erfarenheter från styrelsearbete har
jag sedan tidigare där engagemanget legat hos ridsport, kampsport och politisk
verksamhet där jag fortfarande är aktiv.
Jag hoppas på att tillsammans med alla
medlemmar göra 2017 till ett lättsamt,
händelserikt och utvecklande år.
Tills vi möts i något sammanhang önskar
jag er mycket glädje med vår underbara
ras!

tycker även det är roligt att hålla på lite
med viltspår och agility hemma på gården. Sen får hundarna givetvis följa med
och klövja på våra fjällturer under barmarkssäsongen.
Vid sidan om att umgås med min son och
hundintresset är klättringen den stora
glädjen i livet. Bergen har alltid varit en
av mina stora passioner och även den
primära drivkraften för mina intressen,
oavsett om det handlar om fjällvandring,
sportklättring, alpina bestigningar eller
att köra hund i fjällmiljö.
Det är mitt första år i klubbens styrelse
och jag ser fram emot att lära mig arbetet
och att få bidra med det jag kan.
Suppleant: Lisa Lithammer

Ledamot: Peter Hultgren

Min hemadress befinner sig på landet
utanför Köping där jag och min sambo
Tomas bor tillsammans med 12 polarhundar fördelat på; sex malamuter, fem
grönlandshundar och en siberian husky.
Jag håller även på med ridning och har
snart gjort så i 20 år och idag har jag
två hästar Hundarna och jag tränar mest
drag på barmark men när vädret tillåter
blir det en och annan slädtur. Vardagsträning sker också i form utav skogspromenader och träningspass på brukshundsklubben. Vi tycker utställning är väldigt
roligt men där är både jag och hundarna
nybörjare än så länge. Min första malamute var en tik och henne köpte jag våren 2012. Finns det sedan tid över så åker
jag gärna skidor och utförsåkning är det
allra roligaste.

52

Polarhunden 2/2017

Jag håller till några mil utanför Umeå
tillsammans med min fru, min åttaåriga
grabb, sex hundar och en katt. Hundflocken består av fem malamuter och en
grönlandshund. Jag och min fru började
intressera oss för de polara raserna på
grund av vår entusiasm för äventyr. Även
om vi sysslar en del med utställning och
tävling är det alltså på långtur i vildmarken vi trivs allra bäst med hundarna. Vi

Jag är bosatt i Västerås och jobbar till
vardags som ekonom. Fritiden ägnar jag
gärna åt diverse utomhusaktiviteter där
hundarna ofta spelar en central roll. Jag
skaffade min första malamute för 16 år
sedan. Ibland kommer dock livet emellan och hittills har jag därför bara ägt
2st malamuter. Drömmen, i sinom tid, är
dock ett väl fungerande och samspelt fyrspann. Just nu har jag tillsammans med
min sambo en alaskan malamute och en
svensk lapphund.

Vad gör jag då här i Malamuteklubbens
styrelse? Jag ser mig själv som en gröngöling som i första hand är med för att
se och lära men även som en person som
kan bidra med viss efterenhet och förståelse för ideella organisationers styrkor
och svårigheter. Framför allt är jag med
för att jag som medlem i klubben vill ha
en förening som anordnar träffar och
meriteringar, malamuteveckor, björnrundor och rasspecialer. Ingen kan göra allt
men alla kan göra något är visserligen en
gammal klyscha men oavsett så blir det
(nästan) alltid roligare och lättare om
man är fler som hjälps åt.
Jag ser fram emot ett år fyllt av aktiviteter och inspirerande möten med övriga
medlemmar i klubben!
Suppleant: Frida Björcman
Jag är 38 år och har haft malamuter i 9
år. Vi har nu två hanar. Den ene startar
dagen och tänker: skit också, en ny dag.
Den andre: Tjoohooo en ny dag, vad ska
vi göra nu? Man kan säga att de kompletterar varandra… Bor norr om Borås mitt
i skogen vid en sjö, och förutom malamuterna så har jag och sambon Magnus Sylvén två barn och två katter. Vi drar med
hundarna året om men tränar även viltoch personspår, lite tävlingslydnad har
det blivit och vandra med hundarna med
klövjeväska är också kul. Har tidigare
suttit med i styrelsen och tyckte det var så
intressant att jag ville kandidera igen, så
det här är mitt tredje år i styrelsen. Det är
givande att ha inblick i arbetet med rasen
och otroligt roligt med alla medlemmar
och deras engagemang i sina hundar! Jag
hoppas jag kan bida med lite erfarenhet
från tidigare styrelsearbete och framför
allt positiv anda och starkt engagemang.
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Siberian husky

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106,
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

Vice ordförande Helle Sörenson,
Ytterån 164, 835 95 Nälden
076-105 89 71
polarpilen@gmail.com

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
vanervind@gmail.com
Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen
070-647 59 49
lottanaprapat@gmail.com
Suppleant Charlie Lundgren,
Spångavägen 64, 168 75 Bromma
charlie.lundgren1@gmail.com

Suppleant Linda Nordlund,
Duvedslsgatan 32, 591 60 Motala
0730-82 95 24
linda.nordlund@icloud.com

Revisorer
Freddie Åkerlind
0565-60446, 070-5420720
Catrine Paulsson
Nygårdsvägen 114-0, Ekeliden,
Trelleborg, 040-4575 34, 0410-33 49 81,
070-8349684
Börje Jansson 070-2958972
Nisse Uppström 070-2482005

Ola och Nea (Snowstreams Mustela Lutreola &
Snowstreams Mustela Erminea). [Foto: Ylwa Malmberg]

Säsongen är över när detta publiceras. I år har det
varit tufft med meriteringstillfällen. I princip alla
tävlingar och prov har centrerats till en månad, februari. Vissa helger har det varit två tävlingar samma helg. Vi har inte det deltagarantalet på våra prov
för att kunna lägga två meriteringar samma helg.
Rasklubben är helt beroende av SPHK´s distrikt
(som enligt stadgan är de som ska stå för aktiviteterna) för sina meriteringstillfällen. Vi måste se över
detta och rasklubben kommer driva fråga uppåt till
SPHK men även försöka få SPHK att lyfta den hos
Draghundsportförbundet. Vi är en alldeles för liten
sport för att vi ska konkurrera med varandra. Vi
behöver bättre framförhållning när det gäller planeringen av vinterns aktiviteter. För många är det är
svårt (och dyrt) idag med långa resor och beviljad
semester. Många behöver god framförhållning för
att ha möjlighet att komma. Det är viktigt att så
många som möjligt kan delta. Därför är det också
önskvärt med en större spridning över landet för
våra prov. För att kunna lösa detta måste samtliga
arrangörer inom sporten börja prata med varandra
och samordna.
Om meriteringstillfälle flyttas eller byter datum
måste detta meddelas rasklubben. Om det inte görs
kommer meriteringen strykas. Det här är viktigt att
ni tänker på.
Vi måste hjälpas åt inom SPHK och börja prata med
varandra. Då menar jag ansikte mot ansikte eller via
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telefon. Att likt nättroll spy ut sitt missnöje på sociala medier duger inte. Det resulterar bara i mer missnöje och sannolikheten att något kommer förändras är låg. I
många fall är den information som sprids
på privata forum inte ens sann. Så innan
du väljer att kommenterar ta reda på hur
det verkligen ligger till. Fundera istället på
vad du kan bidra med. Det behövs hjälp
vid prov, utställningar och träffar. Även
din åsikt och infallsvinkel är viktig men
försök att lyfta den i rätt forum.
Årsmöte hölls i samband med Nya Nordic Open i Sveg. Protokollet publiceras på
hemsidan. Delegater till styrelsen valdes
in enligt valberednings förslag. Detta
innebär att vi har två nya suppleanter,
Therese Lindal och Kenneth Svensson.
Båda från Skåne. Båda aktiva, hjälpsamma, glada och positiva. De kommer
säkerligen bidra till rasklubbens arbete.
Helle Sörensen och Charlie Lundgren har
båda valt att i och med årsmötet avgå
från styrelsen. Stort tack för er insats under perioden.
Det känns tråkigt hur det har gått till med
meriteringstillfällena under vintern. Jag
vill betona att rasklubben har till uppgift
att förvalta rasen. Huvudansvaret att arrangera prov, aktiviteter och utställningar ligger på distrikten. Jag vill tacka alla
underbara funktionärer som ställt upp på
vinterns prov. Jag vill också rikta ett stort
tack till alla er som deltagit med era hundar. Oavsett nivå är ni viktiga och bidrar
till att förvalta det arv vi har av siberian
husky som arbetande slädhund. Ett stort
tack även till alla de arrangörer som på
ett mycket fint sätt anordnat meriteringstillfällen. Jag har besökt flera och hört
mig för om andra. Det har varit lite olika
kvalité vad gäller arrangemangen, men

ambitionsnivån från arrangörerna har
varit hög. Min upplevelse är att samtliga
gjort allt vad de kunnat för att anordna
ett så bra tillfälle för våra medlemmar
och deras hundar som möjligt. Så trots
alla problem denna vinter så ser jag
oerhört positivt på framtiden. Det finns
enormt mycket duktigt folk i organisationen. Många ambitiösa medlemmar. Så vi
har mycket att vinna om vi börjar prata
med varandra och hjälpas åt.
Innan nästa säsong drar igång ska vi alla
ta en välförtjänt sommarvila. Passa på att
besök någon utställning eller träff. Allra
mest vill jag lyfta Rasspecialen i Tånga
Hed den 3 september. Det kommer bli
en fullmatad träff. Vi kommer att ha
en dragaktivitet där alla kan delta, oavsett nivå, antal hundar eller innehav av
dragutrustning. Vi kommer också att ha
ett par intressanta föreläsningar. En gemensam grillkväll är inplanerad. De som
placerat sig i siberian husky-cupen eller
på Rasmästerskapen kommer hedras vid
en prisceremoni. Helgen avslutas med
vår stora utställning på söndagen. Där
kommer Karsten Grönås och Annica
Uppström att döma. Båda presenteras i
nästa nummer av tidningen. Där kommer
även inbjudan att publiceras. Kan du inte
vänta så håll utkik på hemsidan där information löpande kommer att läggas ut.
Jag vill att ni alla känner er välkomna dit
och att ni alla förhoppningsvis åker hem
med ny kunskap i bagaget. Självklart är
även medlemmar från andra rasklubbar
och/eller distrikt välkomna att delta. För
vi jobbar i grund och botten med samma
sak. Vi delar ett intresse och en kärlek
till hundarna. Vi har allt att vinna på att
börja hjälpas åt och bjuda in varandra.
Ylwa & Styrelsen
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Siberian husky
Meriteringens syfte och mål
Earl Norris fick en gång frågan - varför vinner era hundar så ofta på både utställning och slädhundstävlingar?
”Vi ställer ut våra slädhundar, andra siberian husky-ägare kör släde med sina utställningshundar”.
”Whithout a past, there can be no future” För att förstå Earl Norris svar
bör vi gå tillbaka till 1899 när tre svenskar hittade guld i Nome, en liten
by belägen vid havet inte långt från Berings sund. Nome kunde endast
nås med båt en kort period under sommaren. Resterande tid av året
måste bybor och företag förlita sig på transporter med hundspann till
Anchorage en sträcka på ca 170 mil. Antalet hundar ökade lavinartat
och en korsning mellan alaskan malamute och setterlinjer dominerade.
Med så många arbetande hundar i Nome ville hundförarna pröva sina
spann mot varandra. Detta gjorde man i form av hundtävlingar och den
längsta var All Alaska Sweepstakes. En tävling som gick fram och åter
mellan Nome och Candel en sträcka på 656 km (408 miles).

I Nome ryktades om att det på andra sidan Berings sund i Sibirien fanns hundar
med en stark arbetsvilja och hög kapacitet. Hundar som präglats av folk i Sibirien mer en 3000 år. Detta intresserade
kosacken William Goosak som 1908
hämtade de första hundarna, som ligger
till grund för den hund typ som senare
blev siberian husky 1932. Han gjorde det
för att kunna delta i 1909 års All Alaska
Sweepstakes. Han övertalade en man vid
namn Thurstrup att träna och köra hans
spann. Detta var andra året som den legendariska tävlingen startade. En tävling
som under bra väderförhållanden ansågs
som mycket krävande på grund av sin varierande topografi, med nyckfull havsis,
floder, tundra, passager över höga berg
och glaciärer. Detta ställde stora fysiska
krav på både hundar och förare. Thurstrup kom in på en tredje plats. Han hade
då gjort en stark prestation med tanke på
att han blev snöblind innan han nådde
Candel.
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En man vid namn Fox Ramsy körde 1909
ett spann med blandningsmalamuter
på All Alaska Sweepstakes, Ramsy blev
oplacerad. Följande sommar 1910 blev
Ramsy imponerad av Ivor Olsen som
kände väl till Sibirien. Ramsy reste över
till Markovo vid floden Anadyr, där han
köpte och importerade 70 Anadyr-hundar. Senare under hösten anmälde Ramsy
tre team till All Alaska Sweepstakes. Ett
spann kördes av John ”Iron Man” Johnson som vann på den bästa tiden någonsin
74 tim 14 min 37 sek. Fox Ramsy kom in
som andra man. John ”Iron Man” vann
återigen 1914 med sina sibiriska hundar.
Under 1913 importerade en man vid
namn Jafet Lindberg femton hundar från
Sibirien. Hundarna skulle Roald Amundsen använda sig av vid sin nordpolsexpedition. Leonard Seppala fick förtroendet
att träna hundarna och när inte Amundsen kunde genomföra sin expedition på
grund av kriget, kunde Seppala använda

sig av hundarna på All Alaska Sweepstakes. Från 1915 t.o.m. 1917 vann Seppala
tävlingen tre år i rad. Han fullföljde samtliga år med alla hundar kvar i spannet.
Seppala var den mest enastående hundföraren av alla i All Alaska Sweepstakes.
I januari 1925 drabbades Nome av en
difteriepidemi där Seppala hade en betydande roll med sin fantastiska ledarhund
Togo. Enda sättet att transportera serumet
de sista 100 milen från Nenana till Nome
var med hjälp av hundspann. Med hjälp
av en transportkedja av hundspann kunde
transporten genomföras under extrema
väderleksförhållanden med sträng kyla
och tidvis snöstorm. Den kända hundföraren och legenden Leonard Seppala är en
enastående saga värd att läsa för sig.
75-års-jubileet av All Alaska Sweepstakes firades 1983. Bland de 23 deltagare
som kom till start fanns stora delar av
eliten i långdistans med sina blandrashundar. Trots maskinpreparerade spår,
slädar med plastbelag, anpassat foder, utvecklad träning och gynnsamt väder blev
segertiden 84 timmar 42 minuter. Mer än
10 timmar långsammare än John ”Iron
Man” Johnsons rekord från 1910, som
han då satte med sina sibiriska hundar.
Det är inte bara i USA, Canada och Alaska som man har tävlat med rena siberian
huskies i öppen klass. Även här i norden
finns det flera exempel där renrasiga siberian huskies framgångsrikt konkurrerar
med blandrashundar på öppna tävlingar
i både sprint, medel och långdistans.
Tävling
Tävlingar arrangeras av distrikt och
föreningar anslutna till Svenska draghundsportförbundet, utan koppling till
SKK. Därutöver arrangerar rasklubben
ett rasmästerskap för siberian husky.

Tävling är ett tillfälle där man möts i
samma heat där den som har snabbaste
tiden vinner.
Varför meritering?
När vi meriterar våra hundar gör vi det
för att bevara ett historiskt arv av den
hundtyp som fick sin första standard
1932. En hundtyp som uppvisar styrka,
snabbhet, uthållighet där de polara egenskaperna kommer till sin rätt under de
mest krävande förhållanden. Den hundtyp som togs till Alaska för en sak skull
All Alaska Sweepstakes.
Det meriteringssystem vi har idag är enkelt utformat för alla distanser och klasser.
Tittar vi närmare på de sträckor som ligger till grund för meritering/provtillfälle
så har man efter de förutsättningar som
fanns under 70 talet valt att ligga på den
nedre distansen inom sprint och medeldistans. Enligt IFSS regler idag är ”sprint”
mellan 8 – 40 km, medeldistans 40 – 250
km och långdistansen 250 km och uppåt.
Meritering – polarhundsprov
För siberian husky sker meritering i
samband med tävling. Styrelsen beslutar
vilka tävlingar som är meriterande. Som
deltagare vid en tävling/meriteringstillfälle måste deltagaren vara medveten om att
det finns en betydande skillnad på tävling
och meritering.
Meritering är ett bruksprov som ligger
inom ramen för SKK. Meritering är ett
tillfälle för alla som vill pröva sina hundar. Meritering är ett slädprov som genomförs för att bevara hundrasens specifika egenskaper. Det är också ett krav
för att få utställningschampionat och polarhundschampionat. Provet kan avläggas vid en- eller flerdagarstävlingar och
kan vara sprint-, medel- eller långdistans.
Provet ska avläggas i slädhundsstil. Vid
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två- eller flerdagarstävlingar räknas det
sammanlagda slutresultatet. För godkännande ska hunden ha fullföljt hela
tävlingen. (För mer detaljerade regler se
meritering inom SPHK)
Den historiska grunden till detta är en
motion från 1974. 1. Siberian huskyn
är en brukshund. 2. Bruksändamålet
är körning i nome-spann. 3. Enda sättet att pröva bruksegenskaperna, är att
avelshundarna får prövas i tävlingssammanhang. 4. Klubbens viktigaste insats
för siberian huskyn är att verka för regelbundna officiella tävlingar i nome-stil.
Motionen avslogs, men processen var
igång och utformades med tiden till det
prov vi har idag.
Fysiologi en viktig del för lyckad meritering och tävling
Den fysiologiska forskning som bedrivits
har framförallt varit inriktad på slädhundar och kapplöpningsgreyhunds. Detta
är extremer som tangerar gränserna för
hundars förmåga när det gäller snabbhet
och uthållighet. Avser vi att meritera/
tävla med våra hundar bör vi vara medvetna om att all träning tar tid.
Avel
När det gäller avel och rasens framtid
vill jag visa ett citat av Professor Per-Erik
Sundgren. Ett citat som är mycket talande och aktuellt för den ras vi representerar idag.
”När en ras som avlas för bruksändamål
(tänk slädhund) övergår till att i huvudsak bli sällskapshund blir resultatet ofta
ett förfall i de värdefulla mentala egenskaperna. Därmed upphör avelsarbetet
för de positiva mentala egenskaperna
som gjort rasen så populär. Exteriör följsamhet till rasstandard blir enda grunden för det fortsatta avelsurvalet. Vackra
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hundar premieras även om de inte har
de för rasen ursprungligen så värdefulla
bruksegenskaperna (tänk polara egenskaper). Med en sådan grund för avelsurvalet kommer rasen snabbt att vara
olämplig också som sällskapshund.”
Vad är då målet
Det har framförts synpunkter på att kraven för meritering är för svåra. När medlemmar pratar i de här termerna finns det
anledning att bli bekymrad. Vid sådana
tillfällen måste vi fundera över om husses
eller mattes stolthet och jakt på meriter
är viktigare än meriteringens grundsyfte nämligen att bevara siberian huskyns ursprung, kapacitet och bruksegenskaper.
I förhållande till medlemsantalet (ca 600)
är det få som prövar/meriterar sina hundar (ca 4%), Det är för det mesta samma
personer som reser runt på tävlingar/
meriteringstillfällen. Ska vi få en bra utvärdering av rasen är det viktigt att så
många som möjligt deltar.
Slutsats
Det tog mer en 3000 år för befolkningarna att bygga upp och prägla hundtypen
till den fantastiska slädhund som siberian
huskyn är. På mindre en 60 år har den
”moderna” människan lyckats ödelägga
en stor del av rasen. I ursprungslandet
USA är det ca 5 procent av siberian husky som används som slädhundar. Sverige
har fått beröm av välkända amerikanska
uppfödare och domare för att vi har hög
standard på våra arbetande hundar.
Ska vi lyckas bevara och vårda arvet av
den hund typ som togs över till Alaska
för sin fysiska kapacitets skull ska meriteringstillfället pröva rasens ursprungliga
egenskaper och bruksändamål, i det här
fallet som slädhund.
Anders Hörnlund

Aslakkgårdens Varga Vinnare. [Foto: Ylwa Malmberg]
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Grönlandslöpet
Plats: Hamra Distans: 10 km

Datum: 22 januari 2017

Resultat - meritering Dp10 pulka
Start

Plac.

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Helen Söderström, 0921-651 31,
076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com

nr. Namn

Tid

Ras

(hh:mm:ss)

1

3

Helén Söderström

GRL

00:41:04

2

9

Sara Jonsson

SAM

00:44:38

3

1

Sofia Wallin

GRL

00:45:10

4

8

Fredrik Petri

SAM

00:46:19

Sofia Wallin, 070-396 83 01
sofiabra-4@hotmail.com

5

12

Boel Malmström

SAM

00:49:48

Kassör

6

6

Jennie Kraft Hullt

AM

00:50:21

7

2

Diana Karlsson

SAM

00:54:09

8

10

Ida Andersson

SAM

00:54:54

9

5

Monika Berglöf

SAM

00:58:24

10

14

Sofia Christensen

SAM

00:58:45

11

11

Peter Jacobsson

AM

01:03:54

12

7

Hanna Lindblom

GRL

Disq. */

13
14

4

Fabian Ouchterlony
Gösta Karlberg

GRL
GRL

DNF
DNF

Sekreterare

Reiné Taekema, 0174-261 04, 070-88 77 005
Upplands-Väsby 22, 740 10 Almunge
mejtaekema@telia.com

Ledamot

Lena Tano, 070-337 04 38
teamasasaq@hotmail.com
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant

Eva Johansson, 070-272 55 53
Evajohansson74@hotmail.com
Daniel Andersson, 070-145 33 88
rimbo_danne@hotmail.com

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

Monica Hjelm, 072-743 32 99
Irkes@telia.com

Repr. SPHK valberedning. (2017)
Lennart Andersson, 073-050 45 49
2luba@telia.com

Tryckfelsnisse var i farten!
Detta är inte Fredrik Perssons hundar, som
beskrivningen säger i förra numret av Polarhunden.
Det är självklart Lena Tanos spann!
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*/ För låg draglast

Resultat- meritering DP10, släde
Start

Plac.

nr. Namn

3

Tid

Ras /

(hh:mm:ss)

1

21

Elisa Perkiö

SAM

00:41:32

Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

2

20

Line Buan

SAM

00:43:29

Valberedning

3

22

Torbjörn Tellström

GRL

00:46:11

4

18

Ann-Christine Laúrsen

SAM

00:48:12

5

15

Sandra Tellström

GRL

00:48:43

6

17

Michael Berglöf

SAM

00:54:32

7
8

16

Isabell Karlsson Rydell
Patrik Sundqvist

SAM
AM

00:57:29
01:13:41

Meriteringssekreterare

Ulla Andersson, 0171 57 969
Josefine Dömstedt.
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GRÖNLANDSMERITEN
Plats: Hamra Distans: 2x14 km

GRÖNLANDSMERITEN

Datum: 21-22 januari 2017

Plats: Hamra

1
2
3
4
5
6
7

Start
nr. Namn
43 Pär Jansson
42 Joakim Andersson
41 Irene Ax
38 Malin Granqvist
44 Sofia Holmgren
39 Nina Finstad
40 Maja Antoniusson

Ras
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH

Tid

heat 1
00:37:16
00:39:40
00:42:28
00:42:08
00:41:58
00:45:59
00:41:37

Tid

heat 2
00:34:35
00:36:51
00:35:41
00:37:56
00:39:49
00:42:26
DNS

Total tid

(hh:mm:ss)
01:11:51
01:16:31
01:18:09
01:20:04
01:21:47
01:28:25
DNF

Resultat meritering Dp20+ släde 6-spann
Plac. Start Namn
nr.

Ras

Tid

1
2
3
4

30
32
31
34

Camilla Buvall
Malin Sundin
Niklas Olsson
Annika Jansson

SH
SH
SH
SH

heat 1
00:35:53
00:39:18
00:38:45
00:40:34

5
6

35
33

Christer Johansson
Tarja Pykkö

SH
SH

00:39:31
00:37:21

Tid

Datum: 20-21 januari 2017

Resultat meritering Dp60 pulka - AM, GRL & SAM

Resultat meritering Dp20+ släde 4-spann
Plac.

Distans: 2x30 km

Start
Plac. nr. Namn

Tid

Tid

Total tid

Ras

heat 1

heat 2

(hh:mm:ss)

1

15

Gösta Karlberg

GRL

02:29:12

02:35:34

05:04:46

2

16

Helén Söderström

GRL

02:34:07

02:33:39

05:07:46

3

14

Rasmus Helbo

AM

02:37:33

02:39:29

05:17:02

4

9

Sofia Wallin

GRL

02:35:26

02:52:07

05:27:33

5

7

Fabian Ouchterlony

GRL

02:52:24

02:45:53

05:38:17

6

8

Boel Malmström

SAM

02:45:08

03:00:50

05:45:58

7

10

Jennie Kraft Hult

AM

03:00:48

03:12:50

06:13:38

8

12

Sara Jonsson

SAM

03:45:06

03:23:22

07:08:28

9
10

13

Sofia Christensen
Ida Andersson

SAM
AM

03:31:22
DNF

03:38:55
DNS

07:10:17
DNF

11

Total tid

Resultat, meritering Dp60, släde 6-spann AM & GRL

heat 2
00:33:31
00:37:32
00:38:32
00:37:26

(hh:mm:ss)
01:09:24
01:16:50
01:17:17
01:18:00

Plac.

00:39:30
DNS

01:19:01
DNF

Start
nr. Namn

Ras

Tid

Tid

Total tid

heat 1

heat 2

(hh:mm:ss)

1

6

Fredrik Persson

GRL

02:04:02

02:12:22

04:16:24

2

3

Lena Tano

GRL

02:26:52

02:38:57

05:05:49

3

4

Irene Hansen

AM

02:44:54

02:48:15

05:33:09

4

1

Sandra Bersan

AM

02:57:24

03:12:45

06:10:09

5
6

2
5

Sandra Tellstström
Michelle Ohlsson

AM & GRL

02:51:34
03:23:54

DNS
DNS

DNF
DNF

Tid

Total tid

AM

Resultat, meritering Dp60, släde SAM
Start
Plac. nr. Namn
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Tid

Ras

heat 1

heat 2

(hh:mm:ss)

1

26

Fredrik Petri

SAM

02:03:20

02:14:09

04:17:29

2

17

Line Buan

SAM

02:24:59

02:31:44

04:56:43

3

24

Michael Berglöf

SAM

02:30:31

02:44:36

05:15:07

4

21

Diana Karlsson

SAM

02:40:55

02:40:34

05:21:29

5

19

Madeleine Abrahamsson

SAM

02:40:38

02:58:46

05:39:24

6

25

Elisa Perkiö

SAM

03:01:02

03:09:16

06:10:18

7

23

Ann-Christine Laúrsen

SAM

03:05:01

03:07:22

06:12:23

8

18

Isabell Karlsson Rydell

SAM

03:29:52

03:28:27

06:58:19

9
10

22
20

Eva Ohlsson
Monica Junefelt

SAM
SAM

04:06:13
DNF

DNS
DNS

DNF
DNF

Polarhunden 2/2017
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Siberian Husky
Valpar planeras på tikarna
SE(polar)Ch SEUCh Ylajärvis SM
Greenhart
och på SEUCh Sally.
Malin Sundin, 0706398536
www.ylajarvis.se

KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

Lotta & Peter Antoniuson
Box 61, 780 67 Sälen
0280-20546, 070-647 59 49
www.fenrisulv.se
info@fenrisulv.se

Uppfödning av arbetande alaskan malamutes
www.sulviken.se/team-snowquest
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Våra två egenuppfödda siberian husky valpar, föddes 170114. Vildmånens MT Sven och Vildmånens MT Olof.
Vi finns i det södra distriktet. Malin Ellström .

Medlemsannonser

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

Posttidning B

POLARHUNDEN
Maria Gustafsson
Ekorrsele 35
922 91 Vindeln

Njut av vildmarken med ditt
Hillebergtält, så ofta du kan!

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.

nammatj
Mångsidigt, mycket starkt och bekvämt fyrasäsongerstält
med låg vikt som ingår i vår black label-serie. Finns som
2- och 3-personerstält.
Läs mer och beställ en gratis katalog på
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50
Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

Matty McNair/northwinds-arctic.com

