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Nedre Norras KM i Gafsele. [Foto: Kirsten Poulsen]
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Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380 kr, familjemedlem 70 kr. Medlemskap erhåller Du genom att gå in på
SPHK’s hemsida under fliken ”Bli medlem” och fyll i där. Ni får då medlemsnummer på en
gång. Även adressändringar skall göras på detta sätt. Ditt distrikt avgörs av ditt postnummer. Detta är en regel som SPHK har bestämt.
Tänk på att byta adress i god tid då det tar flera veckor mellan att jag skickar medlemsadresser till Mia till att tidningen kommer. Frågor rörande medlemskap kontakta medlemsansvarige Eva Lindberg, huskyglimtens@gmail.com

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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HUR KUL ÄR INTE DETTA!!!!
32 sidor i färg :)
Vi har haft en del strul med senaste tidningen.
Tryckeriet som adresserar har bytt maskin som
inte funkade på våran tidning så Eva (medlemsansvarige) har fått ett gäng i retur. Men nu ska
alla ha fått sina tidningar och har du inte det, hör
av dig till Eva alternativt till mig så ska vi försöka
lösa det.
Det har varit fullt upp ute i landet med Polardistans och WSA och andra roliga träffar och tävlingar. Vi har fått flera roliga artiklar inskickat till
oss - och det tackar jag Er för.
Många fina bilder följde med artiklarna och det
är en av anledningarna till att vi kör några sidor
i färg denna gång.
För övrigt saknar jag material från flera av distrikten och rasklubbarna och det vet jag att jag
har tjatat om förr. Snälla - ni gör det inte för min
skull. Ni sänder in material för era medlemmars
skull. Låt de få veta vad som händer och hur planeringarna går för kommande säsong.
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Svartedalens Husky Jon Snow som
solar lite på bänken. [Foto: Niklas Olsson]

Ellinor och Sara med hundarna på fjälltur i ÅrreNjarka. [Foto: Emma Marklund
]
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LEDARSKALLET
Hej!
Nu närmar vi oss våren och allt vad det innebär. För mig som bor i sydvästra delen av
landet känns det som om att luften går ur i samband med att Polardistans är avklarat.
Linda Nordlund var ny som tävlingsledare och har gjort ett fantastiskt fint arbete.
Hon har lagt ner oerhört massa timmar och engagemang.
Inte bara Polardistans utan alla arrangemang kräver funktionärer och att det finns
eldsjälar som vill hjälpa till. Trots detta finns det alltid en liten grupp som är missnöjda, klagar och gnäller. Ofta för att de inte har eller förstår helheten. Tänk så mycket
enklare och roligare allt skulle vara om vi bemödar oss med att prata med varandra
och skaffa lite information om sådant vi inte vet.
Vi ska vara tacksamma för att det finns medlemmar som vill lägga stor del av sin
fritid på att arrangera eller medverka i klubbarbetet. Hade vi inte haft dessa ideellt
arbetande eldsjälar skulle det inte finnas vare sig klubbar eller arrangemang. Faktum
är att flera av framtidens arrangemang vilar i missnöjet och ”gnällspikarnas” händer.
Så tänk er för nästa gång ni klagar, eller tänk åtminstone på hur ni kan framföra ert
missnöje på ett positivt sätt.  
Till årets Polardistans WSA-VM kom det totalt 66 startande ekipage. Av dessa var 25
svenska spann. SPHK tog 6 medaljer varav 1 guld, 4 silver och 1 brons.
Även i Sveg pågick ett WSA-VM i sprint och medeldistans med över 1000 hundar och
170 starter. Totalt startade 23 svenska förare. Här stod nordiskåkarna för samtliga
medaljer med 1 guld, 1 silver och 2 brons. Det är bara att gratulera alla medaljörer
till framgångarna.
Visste ni att det är ca 0,7 procent av SPHK’s medlemar som deltar på WSAs mästerskap. Denna lilla grupp tar oerhört mycket tid i anspråk. Tid som SPHK skulle
behöva lägga på arbetet med RAS, meriteringsfrågor, små riktade avelsseminarier,
avelskonferenser och domarkonferenser. Faktum är att klubben består av ytterligare
99 procent som mer eller mindre aldrig hörs.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Nedre Norra
Therese Lind/Kvissleby, Anna-Carin Zidek/Lillhärdal, Åsa Jonsson/Tänndalen,
Froukje Hellwich/Bräcke, Anna-Karin Tjernmon/Lillhärdal,
Jack Tjernmon/Lillhärdal, Christina Johansson/Häggås, Mats Larsson/Järpen,
Elin Jonsson/Blåviksjön, Simon Paulin/Blåviksjön, Olle Danielsson/Östersund,
Klara Karlsson/Järpen
Gävle Dala
Anna Larsson/Korskrogen
Mälardalen
Heidi Wedin/Stallarholmen, Sandra Goffe/Örebro, Anna Öster/Lidingö, Johanna
Frid/Finnerödja, Annlis Karlsson/Bålsta, Lena Åstrand/Katrineholm,
Roger Nilsson/Ramnäs, Sabina Måsan/Eskilstuna, Angelie Nylander/Salsjö-Boo
Västra
Kosar Madhat/Karlstad, Yvonne Henrysson/Fjällbacka, Annika Eriksson/Storfors,
Cecilia Olegård/Västra-Fröunda, Jessica Berg/Torsby, Julia Forsberg/Karlskoga,
Malin Svensson/Torsby
Södra
Tobias Turesson/Mörlunda, Marie Nilsson Söderdahl/Mörrum,
Claes Uhlén/Bottnaryd
Utland
Inger Kristin Sandanbråten/Eggedal, Gorm Grönberg Dahl/Gran,
Tine Solbakk/Skonseng, Linnea Eld/Kvalaya
Tänk på tävlingslicensen! Den gäller även under träning J
Vi ses i utställningsringen!

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här:
Gå in på SPHK’s sida och titta under ”bli medlem” och gör detta online.
Snabbaste och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm inte att ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här:
https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/
Eva Lindberg/Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till huskyglimtens@gmail.com
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KALLELSE ÅRSMÖTE
torsdagen 10/5 2018.
SPHK kallar till årsmöte torsdagen den 10 maj 2018
Plats: Ånnaboda

www.sphk.se/sodra
Ordförande

Ankie Laúrsen, 0708-55 89 12

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska,
skriftligen och underskrivna, vara styrelsens sekreterare tillhanda
senast 5/4 2018.
Sekreterare: Emma Månsson, Lillfjällvägen 4c, 83171 Östersund.

ordforande.se@sphk.se

Vice ordförande

Isabell Karlsson Rydell
isabellrydell@hotmail.com

Sekreterare

Gerda Nihlén Pettersson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

Cecilia Almén, 0763-45 69 30
kassor.s@sphk.se

Ledamöter

Niklas Strumbecker, 076-878 59 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com

Suppleant

Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

Utställningskommitté

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

Sammank: Cecilia Almén, 0763-45 69 30
Marita Pettersson
Catrin Paulsson

Tävlingskommitté

Sammank: Niklas Strumbecker,
076-8786933
niklas.strumbecker@gmail.com
Sverker Björk
Andreas Frisk

http://www.vastra.sphk.se
Ordförande
Vakant

Ledamot/Vice ordf.
Vakant

Sekreterare
Vakant

Kassör
Vakant

Ledamot
Vakant

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant

Utställningsansvarig
Vakant

Medlemsansvarig
Vakant

Revisor/revisorsuppleant
Vakant

Valberedning
Vakant

Aktivitetskommitté

Sammankallande: Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com
Cecilia Almén

Ungdomsansvarig

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

Materialansvarig

Kommittéerna ansvarar för de material
som tillhör respektive kommitté

www.haromi.se 08-653 13 00
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Valberedning

Sammank: Christina Bjerstedt-Ohlsson
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
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Mälardalen inbjuder till officiell
utställning den 10 maj
Plats: Ånnaboda

http://malardalen.sphk.se
Ordförande

Helene Larsson, 070-377 44 56
Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

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

Suppleant

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

Suppleant

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

Revisorer

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter
Tomas Dal
Susanne Dal

Valberedningen

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

Utställning för renrasiga polarhundar
torsdagen den 10 maj.
Samojedhund, grönlandshund och alaskan
malamute döms av Ewa Widstrand.
Siberian husky döms av Annica uppström.
Anmälan
Skriftlig anmälan görs på SKK’s anmälningsblankett (länk finns från sphk.se eller direkt på
skk.se), sändes per post eller e-mail till:
Heléne Werner, Vretbostigen 6,
635 09 Eskilstuna,
helene.wrnr@gmail.com
Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du kontrollera
att anmälan kommit fram.
Vid övriga upplysningar kan du även kontakta
Jeanette Engström Edlund:
073-5338160
Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån/6-9 mån:
150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen,
samt championklass:
320 kr
Veteranklass 8-10 år:
280 kr
Veteranklass över 10 år:
GRATIS
Fr.o.m. 3:e anmälan i fullbetalande klass: 150 kr
Anmälan ska vara oss tillhanda: 2018-04-19.
Betalning till BG:
171-5788, SPHK Mälardalen
Efteranmälan i mån av plats t.o.m.
2018-04-26 mot extra avgift på 100kr per
hund. Alla anmälningar är bindande.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella
klasser enligt SKK’s regelverk.
Varmt välkomna!
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www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

Karin Kundwall, Borlänge 076-848 09 48
klalarin@live.se
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
Vakant

Webmaster

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

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Annica Andersson, Bräcke.
070-272 53 12
ordforande.nn@sphk.se

Sekreterare / Ledamot

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

Kassör / Ledamot

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

Ledamot

Magnus Eklund Engvall, Sollefteå
070-373 70 40
magnus@wildtribes.se

Ledamot

Camilla Eklund Engvall, Sollefteå
073- 040 27 18
sarmik@wildtribes.se

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

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Revisorer

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch

Polarhunden 2/2018
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Polardistans 2018, Team Samochas
Lars Jämtsved
Hemma igen efter en som vanligt fantastisk vecka i Särna. En dröm har
slagit in då jag vann min klass 8 hundar 160. Målet för i år var egentligen att försöka mig på långa PD 300 efter att ha klarat av två 160
på två försök. Men omständigheterna ville annorlunda. Vi flyttade i
somras till Jämtland för att få möjlighet att träna mer på snö och få en
riktig vinter i stället för isgatorna i Östhammar. Och vinter fick vi så det
faktisk räckte och blev över. All snö gjorde det omöjligt att träna långt
då det inte körts upp några skoterleder, p.g.a. av allt vatten på sjöarna
som snön tryckt upp.

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

Nåväl inför höstträningen så har teamet
fått tillökning med två unga som blivit
tillräckligt gamla och en omplacering på
2,5. Höstträningen har gått riktigt bra
och med mycket tuffare backar och miljö
än vi kört tidigare. Målet inför PD 300
var att ha tränat 300 mil men som sagt
vintern ville annorlunda och när jag insåg att vi inte skulle komma upp i mer än
200 mil så valde jag att byta klass till PD
160 med 8 hundar.

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

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

Valberedning
Olga Widén,
Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com
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Bielkersmils Ruslan Of Ergo ”Nansen” i
ÅrreNjarka. [Foto: Emma Marklund]

Vi, jag o Lotta, anländer till Särna på
måndagen med 11 tävlingssugna hundar
och 3 unghundar/valpar som är med och
med stora ögon tar in alla nya intryck.
Registreringen går bra och vi bokar tid
för vet-check på förmiddagen på tisdagen. Samtidigt går jag och funderar på
vilka 3 som inte skall gå med i spannet.
För första gången så har jag förmånen att
behöva ”ta ut” ett lag och inte som förr
bara köra med allt jag har. Lynx skall inte
gå med då hon har en medfödd nervskada som gör att hon har svårt att få med
baktassarna, speciellt i djupare snö. Sen
står valet mellan två stora starka hanar
eftersom jag vill köra 4 tikar ch 4 hanar.
Funderar mellan Lazer och Nanook men
lutar åt Nanook eftersom han är starkare
men tyngre byggd. Jag har som mål att

alla våra vuxna hundar nån gång ska ha
gått PD vilket gör att jag absolut vill ha
med våra 3 rookies. Sen lutar det åt att
ställa över Leika.
På veterinärbesiktningen upptäcker vi att
Lexie löper, vilket var ungefär det värsta
som kunde hända, då hon varit ledarhund på mina två tidigare PD. Hon är
inte så snabb men helt obeveklig när det
går uppför och blir tunga spår. I övrigt
går vet-checken kanon och alla hundar är
enligt veterinären i ”perfect condition”.
Vi får dessutom beröm för att de är så
bra musklade och förberedda för längre
lopp. Vi blir väldigt glada såklart. Men
nu följer ett dygn av svår beslutsångest
hur jag skall formera spannet inför starten på onsdag. Kan knappt sova för att
jag ligger och funderar på olika alternativ.
Efter att ha fått höra att spåren är tyngre
än förra året och det ser ut att bli riktigt grisföre så ändrar jag och väljer Lazer (som är lättare) och en timme före
start tar jag även bort Lexie, för om hon
p.g.a. löpet inte funkar fram så kommer
det att bli stökigt om hon skall gå bland
hanarna. Det innebär att Leika får chansen att göra sitt 3:e PD. Övriga i spannet
Polarhunden 2/2018

11

blir dom helt givna Hero och Ice, sen de
tre nykomlingarna Raisa, Rizzo och KaaTee. Som viktigaste ledarhund blir det nu
Indra, som gick förra PD och hela hösten
i led. Men från mitten på december och
framåt så har hon varit ”på en annan planet” och inte funkat alls. Enda testet inför PD var en kort 15 km veckan innan.
Hon ska kampera ihop med Raisa som
är 20 månader, oerhört talangfull och
ivrig men väldigt orutinerad. Så jag känner mig en aning osäker inför start men
tänker att det kommer att lösa sig på ett
eller annat sätt.
Vi startar ut som sista spann i min klass
och äntligen är vi iväg. Jag njuter av
känslan när vi kör över sjön och jag vet
att jag har en stor, jobbig, tuff och emellanåt oerhört enformig resa framför oss.
Men jag tillhör den lite udda sorten som
tycker att ju värre desto bättre. Som jag
förväntat mig tar det 8-10 km innan hundarna hittat in i rytmen. Sen flyter det på
riktigt bra och teamet känns starkt.
Jag blir också förvånad att det dröjer så
länge innan dom första huskyspannen
börjar dyka upp bakom mig. Omkörningarna funkar utan problem och vi
behöver inte ankra varje gång utan kan
låta dom snabbare spannen köra om oss
på vanligt sätt och mina hundar sköter
sig perfekt. Dom gånger jag ankrar är det
för att hjälpa/leda förbi spannen som ska
köra om och inte riktigt förmår det själva. Men allt flyter på och det är mycket
god stämning mellan förarna. Det blir
roligare för varje år då jag börjar känna
igen fler och fler förare.
Så småningom närmar vi oss fjällen och
stigningen mot Blåsut. Jag tycker det
känns som det är nu PD börjar på riktigt. Här får jag verkligen känna på att
hundarna är starkare i år, då dom näs-
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tan drar mig upp utan att jag behöver
hjälpa till. Sen ner mot Lövhögen där jag
stannar och snacksar igen, vilket jag gör
varannan timme, och nu sätter på mig
pannlampan. Sen körning i ”dalen” som
känns lång i år. Nu är det dags att gå upp
på fjället igen. Det är nu kolsvart, snödis
men inte så kallt. Man ser bara vitt framför sig och max två kryss bort. Jag tycker
även här att hundarna känns riktigt fräscha och jobbar grymt bra uppför. Efter
det blir det fjällåkning på oerhört mjuka
snöiga spår som dessutom lutar på skrå
hela vägen vilket gör att släden hela tiden
glider ner mot lössnön. Försöker jobba
med att sparka oss på rätt sida igen men
allt som oftast trampar jag igenom ner
till knät och håller på att slå ut framtänderna på släden.
Det är jobbigt och väldigt tålamodsprövande men det planar ut och så småningom stiger det sakta uppför. Jag kommer
till korset där vi på första varvet skall
svänga vänster. Nu lite skön utförskörning, det börjar blåsa lite mer och sen
väntar en rejäl stigning mot vad jag tror
är en av banans högsta punkter. Minns
denna del som jättejobbig förra året men
tycker den går skapligt. Jag får hjälpa till
mycket nu med att sparka och känner att
jag börjar få blodblåsor på framsidan av
tårna. Nu väntar ganska mycket nedförskörning för att så småningom svänga av
mot checkpoint, från checkpoint-skylten
är det 15 km kvar. Hundarna känns ok
men börjar krokna lite och jag har flyttat runt lite bak för att få bästa balans
och motivation hos hundarna. Men alla
jobbar riktigt bra och som vanligt så gör
Hero och Lazer ett jättejobb.
Vi har nu kört ca. 90 km och min körplan
är att stanna nån km före checkpoint och
mata och vattna hundarna ordentligt. In
på checkpoint för obligatorisk vet-check

och sen köra vidare. Klockan är nu ca
03.30 och jag är rejält trött i huvet och
funderar på att jag ska stanna och sova
några timmar, men är för lat för att orka
packa upp ”hela släden” och sen få ihop
allt igen. Efter vet-check utan problem så
håller jag mig till min plan och startar ut
på etapp två som mäter ca. 75 km.
Nu bär det iväg uppför, uppför och uppför. Ttror det stiger 300 meter på ca. 6-7
km, väldigt jobbigt för både mig och
hundarna. Jag passerar här en av mina
medtävlare som haft oturen att tvingas
bryta. Vi pratar lite och han önskar mig
lycka till. Sen kommer vi in på samma
parti på fjället med det lutande spåret
och nu är jag riktigt trött och tycker
att det här är ju inte så himla kul. Men
försöker känna känslan av målgång och
lycka och mobiliserar fram lite ny energi.
Vi skall snart stiga upp till banans högsta
punkt 940 m.ö.h. och den svarta himlen
har börjar anta en aning ljusare färg. Väl
uppe är det dagsljus men bara snödimma
så allt är vitt vitt vitt. Bestämmer mig för
att ringa Lotta och ta en kortare paus.
Alla hundar lägger sig ner direkt och jag
känner att jag är fruktansvärt trött både i
kropp och huvud och vi har 4,5 mil kvar
att köra. Men jag är fast besluten att
köra på, bryta är inte ett alternativ om
inte jag eller nån hund blir skadad. Lotta
berättar att jag nu ligger några timmar
före den som är bakom mig i min klass
efter att ha vilat rejält på checkpoint. Jag
inser nu att även om hon normalt har lite
snabbare hundar än mig så har jag nu
en stor möjlighet att vinna Polardistans.
Bara vi kan gå i skapligt tempo, inte få
nån ”parkering” på hundarna eller annat
strul som tar en massa tid.
Hundarna är väldigt trötta och dom tre
rookisarna är som väntat tröttast. Här

börjar nu det svåraste med racet, att kunna motivera dom att fortsätta jobba trots
sin trötthet. Själv får jag dock en mental
energiboost av den möjlighet som öppnat
sig, samtidigt som jag blir lite spänd och
känner mig lite stressad men på ett positivt sätt. Vi sätter fart,får först en del nerförskörning men väl nere i skogen väntar
en del ruskigt jobbiga backar som avlöser varandra och jag tycker det går riktigt
segt. När vi kommer fram till korsningen
Checkpoint igen och svänger av mot Särna så kollar jag klockan, ringer Lotta och
ber henne höra av sig när min medtävlare kommer dit. Vi jobbar på och nu är
även unga Raisasom som går i led väldigt
trött. Jag sätter bak henne eftersom det
är lite lättare för henne att springa där.
Jag är nu ruskigt rådvill och inser att mitt
enda alternativ är att låta Indra, som
varit exemplarisk och outtröttlig, gå i
singelled sista tre milen. Hon tvekar lite i
15-20 sekunder och tävlingsmänniskan i
mig känner att jag får nog nöja mig med
silvermedaljen. Sen tittar hon på mig och
det är som om hon vill säga: ok husse,
tror du att jag klarar detta så ska jag inte
göra dig besviken! Hon travar igång och
vi håller ett högre tempo än på länge.
Jag gråter en skvätt på släden över gåvan att få stå här och uppleva såna här
stunder tillsammans med mina bästa
vänner och teamkompisar! Det tuggar på
och efter tre timmar när vi har ca 1 mil
kvar ringer Lotta och säger att nu passerar dom bakom mig vid avfarten. Jag
inser att jag tappat en timme på ca. 6 mils
körning och börjar förstå att det ska nog
kunna gå vägen. Men dock finns oron
att nån hund bara sätter sig och inte vill
gå. Skulle det ske så går det ju inte att
tvinga dom utan då är det bara att acceptera faktum. Jag tar till ett beprövat knep
och börjar med trött hes stämma sjunga
Polarhunden 2/2018
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schlagers och gamla rocklåtar. Har provat det förr och det verkar som hundarna
vill springa ifrån oljudet och till och med
ökar takten.
Vi närmar oss sjön och all anspänning
börjar släppa och jag blir alldeles varm
i bröstet. Vi går i full galopp över sjön
och kommer till backarna mot mål, sista
kurvan och målskynket visar sig. Lite
segt sista biten men känslan att passera
mållinjen med alla åtta hundar och mötas av applåder, hejarop från Lotta, funktionärer, domare, veterinärer och andra
är helt obeskrivlig och jag bestämmer
mig i samma stund att köra nästa år igen.
Eftersom jag är blödig gråter jag en rejäl
skvätt av glädje, trötthet, tacksamhet och
mår lite illa av att ha vart vaken i ca. 34
timmar och stått på släden i 27,5 timmar.
Men lyckan av att klara av detta en tredje gång är obeskrivlig, när jag dessutom
vunnit min klass är det naturligtvis en
fantasktisk känsla. Bamsekram av Lotta
och sen såklart gosa med hundarna som
redan är vet-checkade. Leika ömmar lite
i en handled annars är alla helt ok men
rejält trötta såklart. Dom här ca. 10 minuterna efter målgång är i ett sorts sagoskimmer och belöningen för all träningstid (ca. 260 timmar) vi lagt ner sen i augusti/september. Sen är det dags att sela
av och ge hundarna mat och låta dom
vila. Själv skriker kroppen efter kaffe och
vi går in och fikar. Sen blir det en powernapp på en timme för att sen äta riktigt
varm lagad mat. Blev ingen sen kväll och
som vanligt somnade jag på väg ner mot
kudden och vaknade i exakt samma ställning nästa morgon.
Fredagen är så härlig, mata hundar, frukost i lugn och ro, duscha, kolla hundar
så att alla är ok. även Leika är redan
återhämtad, packa upp släden och sedan
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kolbullelunch. Alltid lika trevligt att få
snacka med ”alla” och höra om allas
äventyr.
På kvällen bankett men först prisutdelning. Helt fantastisk känsla att bli uppropad som segrare i sin klass och få stå
där och njuta. Här vill jag också passa på
att säga att även om det är jag som tävlar
och tränar hundarna så skulle det inte gå
utan Lotta som gör allt det där jobbet i
det tysta som ingen ser eller som syns i
nåt rampljus. Hon har koll på allt som
rör hundarna inklusive mig, sköta markservicen för både hundar och mig, gå alla
dessa promenader med klövjeväskor, träna balans och styrka med hundarna och
se till att alla mår bra på alla vis. Tack
Älskling!

ensam leda oss hem sista 3 milen, WOW
liksom!

hemma tillsammans med huskys, malamuter och grönlandshundar.

Nu är det över för i år och jag tycker
som vanligt att detta är det roligaste som
finns.

Slutligen: Tack alla ni som jobbar med
tävlingen det är ni som är dom SANNA
HJÄLTARNA!

Det är också ett ypperligt tillfälle att få
visa att samojeden är en fantastisk draghund som gör sig allra bäst med tungt
lastad släde i blytunga spår över branta
fjäll och i polarliknande miljöer, under
lång tid i travtempo.  Det är här den hör

Med Vänlig Hälsning
Lars Jämtsved
JÄMTSVED BYGG

Sen vill jag också nämna hundarna. Lazer  3,5 år: Gör sitt 2:a PD urstark som
jobbar hela tiden med ett fantastiskt steg.
Ice 4,5 år:  3:e PD, som var lite ofokuserad första delen men som klev fram mer
o mer ju tröttare de andra blev. Kaa-Tee
2,5 år: rookie som jobbar bra med ett
långt härligt steg och känns oerhört lojal
mot teamet. Rizzo 20 månader: rookie,
full fart framåt och med en enorm energi
men kroknade också lite. Leika 6,5 år:
3:e PD liten men alltid med spänd lina
även om kraften inte är så stor Raisa 20
mån: rookie som gick i led 13,5 mil. Full
av energi, enormt talangfull ledarhund
Hero 5,5 år, 3:e PD. Utan honom skulle
vi inte hålla på, han som från början jobbat max och kan få en tokig med kisseri
och luktning, men det han gör i selen förlåter allt. Indra 4,5 år. 2:a PD utan henne
hade vi inte tagit oss runt. Hon ledde
spannet med bravur. Styrde oss från lösare spår mot fastare partier, klockren
på kommandon, härligt trav, känns outtröttlig och det hon gör på slutet, att efter 13,5 mils tung körning ta ansvaret att
Polarhunden 2/2018
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Draghundsglädje på Testebodraget,
Skidstavallen i Gävle
Petter Hillborg

Den 17 mars hölls draghundstävlingar på anrika Skidstavallen i Gävle.
Denna tävling var den första på Gävle Skidkamraters anläggning på
många år.
Motions- och skidspåren byggdes och
designades i slutet av 1970-talet och början av 80-talet genom ett samarbete mellan skidklubben och Sven-Åke Engman
(Gävle BHK) och anpassades för att vara
lämpliga för draghunds körning. Bland
annat kördes Cup-tävlingar på Skidstavallen 1982 (enligt Maria Karlsson och
Nils Hjelm i ”Siberian husky-gåvan från
Tjutka”. Denne Sven- Åke Engman var
en av pionjärerna inom draghundsporten
i Sverige och var en av de som startade
Svenska Draghundsportförbundet. Han
sålde dessutom draghundsutrustning och
har levererat många av de tävlingspulkor
av märket ”Fjellpulkan” som fortfarande
används av många nordiska pulkaförare.
Efter många års uppehåll var den aktuella tävlingen Gävle Skidkamraters första
tävling på hemmaplan. Klubben stod som
medarrangörer tillsammans med Svenska
Draghundsportförbundet för 2017 års
draghundstävlingar inom ramen för SMveckan i Söderhamn.
Tävlingarna den 17 mars inramades av
solsken, mycket snö och många glada
positiva förare som tävlade med hundar i A-, B- och C-klass, allt från 4- och
2-spann släde till åkare i nordisk stil med
en eller två hundar. Många av de tävlande kom från SPHK-distrikten Gävle-Da-
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la, Mälardalen och Nedre Norra. Många
andra klubbar från Slovakien, Dalarna,
Stockholm, Värmdö, Norrköping och
Nybro, med drag på programmet, var representerade
De tävlande körde med olika motivationer: formtest, ner varvning, meritering
och motionsklass för ”grönt kort”, men
alla med stor draghundsglädje. De polara
raserna var representerade av 2 st alaskan malamute, 3 st grönlandshundar och
15 st siberian husky samt ett antal blandraser.
Tre förare körde som en ”ner varvning”
efter WSA-VM i Sveg, nämligen Carla
Reistetterova, Slovakien (6:a SJW-1 på
WM), Roman Reistetter, (4:a SJM-1 på
VM) och Petter Hillborg, Gävle Skidkamrater (Bronsmedaljör SJ2D på VM).
De slovakiska gästerna önskade köra en
”vanlig” tävling i Sverige innan de åkte
hem så Petter bjöd in dem till Testebodraget.

Ovan till höger: Carla Reistetterova i full fart
med sin siberian husky Sarek uppför.
[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]
Nedan till höger: Malamuter på väg mot mål.
[Foto: Petter Hillborg]
Polarhunden 2/2018
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Året då en ”listefyll” vann Iditarod

Elin Mattson med sina grönlandshundar
uppför en lång backe.
[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]
I det övriga startfältet gjorde Elin Mattson, SPHK Gävle- Dala, som körde
2-spann släde med sina glada och lyckliga grönlandshundar, en mycket fin insats
och var tävlingens gladaste ekipage, både
matte och hundar riktigt strålade. Fina
insatser gjordes av de yngre förmågorna
Lisa och Lucas Ramberg tävlande för
SPHK NN i klassen Sp2KA. Vad månde
bliva?
Flera av de startande brukshundarna var
hundar och förare vars nästa start sker
i SM-veckan i Skellefteå och bland herrarna blev tävlingen lite av form- och
konkurrenstest. Erik Ahrenby, Gävle SK
med hunden Daga var snabbaste brukshund och Andreas Oredsson, Södra Dalarna DHK klarade meritering. Oavsett
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de slutliga resultaten så var alla överens
om det varit en fantastiskt rolig hundkörardag med de stora brukshundarna ned
till den minsta blandrashunden med ca.
20 cm i mankhöjd.
Den fina dagen avslutades med prisutdelning där alla fick priser oavsett vilken
klass man tävlat i och resultat. Alla var
överens om att vi hade haft roligt och
alla ville återkomma. En liten bonus var
att vi hade en mycket entusiastisk publik,
då hundägare från hela regionen kom för
att titta och heja och att deltagarna med
familjer från barnens Vasalopp, som anordnades före hundtävlingen, stannade
kvar.

Det är tio år sedan jag körde Amundsen
race första gången. På banketten hamnade jag vid samma bord som flera kända
hundkörare och vid samma bord fanns
även en ung kille som inte sa många ord.
Han var dräng på en gård i närheten och
hade sedan tonåren närt en dröm om att
köra hundspann. Senare har jag fått veta
att han kom ”jättesist” på sin första tävling och sist på sitt första Finmarkslöp.
Men han lyssnade, lärde sig och fortsatte
tävla och lärde sig ännu mer. På sitt första Iditarod blev han bästa rookie och i år
vann han! Tänk att en kille som för några
år sedan av några ansågs som ”listefyll”
och återfanns i nedre delen av resultaten
kom att inom tio år vinna den största
tävlingen av dem alla! I vinter har jag läst
debatter i sociala medier som handlat om
långloppen i Norge och de som av några föraktfullt kallats ”listefyll”. Många
gånger menas då de renrasiga spannen
men även de helt vanliga förarna som
kanske bara kör en eller två tävlingar
om året. Fokuset har mer och mer lagts
på eliten och bredden har glömts bort
eller ges inte samma förutsättningar vilket leder till än mer splittring och längre
sträcktider (p.g.a. dåliga spår).

äventyret. Målet är inte främst att vinna,
målet är att genomföra, utmana sig själv,
bygga sitt hundteam och lära sig något
om sig själv på vägen dit. Det är otroligt
många stolta förare som kommer i mål
på Särna camping de där dagarna i början på mars. Jag misstänker att det inte är
vi på prispallen som är de stoltaste eller
de som gjort bäst prestationer. Det är Ni
andra.
Polardistans och Vildmarksracet har
”listefyll”spannen att tacka för de
ökande deltagarantalen. För flera av de
spannen inspirerar andra. De inspirerar
andra att testa drömmen, testa att köra
långt och verkligen komma ut i naturen
och vildmarken med sina (polar)hundar.
Även om man kommer från Skåne och
bara har några få veckor på snö om året
så går det att fullfölja Vildmarksracet eller Polardistans. Och vem vet, om tio år
kanske det är några av dessa ”listefyll”
spannen som står där som segrare på
30-milen?
Malin Sundin Grindal. Fyrfaldig vinnare
av Polardistans (med mera). Ylajärvis
kennel.

Men… De på nedre halvan av resultatlistan är de som möjliggör att de på övre
halvan har en tävling att tävla på. Rekryteringen till långdistans sker till mycket
stor del genom drömmar, långsiktiga
mål och en utmaning i att en gång själv
stå där på startlinjen och testa det stora

*listefyll = Utfyllnad, obetydlig, utan värde.
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WSA-VM för polarhundar i Sveg 2018

VM är ett stort arrangemang med många
funktionärer och eldsjälar. Från VMgeneralen Niklas Andersson, som tillsammans med Svegs Företagar- och Utvecklingsförening dragit igång det hela
och fått fram sponsorer och arrangerat
folk, till SPHK NN’s styrelse med Annika Andersson och Alf Hallén i spetsen
som jobbat mycket med förberedelserna.
SPHK NN’s styrelse har även arrangerat
två kvaltävlingar “Nedre Norras KM i
Gafsele” samt “Nordic Open 2018” och
testtävlingen “Nordic Open 2017” inför
VMet. Slutligen men absolut inte minst
alla de frivilliga funktionärer som ställt
upp under alla tävlingsdagar samt inför
för att göra banor och andra förberedelser.
Det har varit så fantastiskt att få vara
med både som musher och som funktionär att få se arrangemanget byggas
upp och ta form och sedan genomföras.
Många är de mushers som varit på dessa
tekniska banor och svettats och kämpat
sig igenom alla dessa backar och skarpa
kurvor. Många är de hundar som fått
uppleva mycket utmed spåret i start/mål
och på stake-out-området. Så underbart
att det har flutit på så fint som det gjort.
Det är en upplevelse som alla tar med sig
hem som minne för livet =)

WSA-VM 2018, Kirsten Poulsen med sina 3 alaskan malamuter.
[Foto: Alex Poulsen]

De första dagarna av veckan var det smått
kaotiskt då alla funktionärer skulle hitta
sina rutiner och få allt att flyta på, sen
dök alla mushers upp från 19 länder. På
torsdagen startade medeldistans ut och
kvällen avslutades med invigning med
fackeltåg, en spektakulär och stämningsfull känsla att få delta i. Fredagen började det bli mer organiserat och den dagen startade alla klasser ut och vi fick se
många omkörningar inne på stadion och

WSA-VM 2018, Isabell Karlsson Rydell Ahokas
med sina 4 samojeder. [Foto: Alex Poulsen]
[Foto: Petter Hillborg]

[Foto: Petter Hillborg]

[Foto: Petter Hillborg]

[Foto: Petter Hillborg]

[Foto: Petter Hillborg]

[Foto: Petter Hillborg]

Petter Hillborg.
[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]

[Foto: Josefin Andersson]
Tre lyckliga bronsmedaljörer, Petter, Tior och Volki.[Foto: Margareta Hillborg-Ljung]
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Polardistans
- tävlingen som förändrade en del av livet
Text: Anders Hörnlund

Joakim Andersson. [Foto: Josefin Andersson]

många som sprang uppför den berömda
“mördarbacken”. En del mushers var
missnöjda med omkörningar så tänk på
att träna omkörningar hemmavid =)
Lördag var medeldistansens sista tävlingsdag och alla hade nu fått in rutinerna så dagen flöt på hur bra som helst och
alla kunde njuta av den underbart härliga
soliga dagen =) På kvällen avnjöt såväl
mushers med handlers och alla funktionärer en god middag i tenttipin. Söndagen
bjöd inte på lika bra väder men likväl en
trevlig dag för de tävlande och avslutades
med prisutdelning och hemfärd.
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Sverige fick med sig från detta VM flera
medaljer och fina prestationer. I klassen
SJW-1 tog Ulrika Karlsson GULD och
Lisa Lindblom SILVER. I klassen SJM-1
tog Mats Larsson BRONS och i klassen
SJ2D tog Petter Hillborg BRONS. Vår
junior Jessica Andersson tog en 4e plats
i klassen 2-dogs junior. I övriga klasser
placerade sig svenska mushers bra i resultatfältet. Tack för denna vinter nu blickar
vi framåt till våren och sommarens aktiviteter i Nedre Norras distrikt. Håll utkik
på facebook och hemsidan.
Välkomna hälsar Camilla med styrelsen!

Ända sen jag var liten har jag alltid älskat och varit fascinerad av snö.
I slutet av 90-talet skulle Agneta och jag köpa hund. Önskemål var en
trevlig, aktiv hund och som trivdes ute. Hösten 1999 träffade Agneta två
polarhundsägare genom sitt jobb. De bjöd in oss till en träff i Tiveden för
att titta på de fyra raserna av registrerade polarhundar (RNB). Vi visste
det inte då, men här fanns de som var med på Technical Trail och som
därefter startade Polardistans.
Vi hade inte en aning om att detta skulle
bli början på vår resa med slädhundar.
Våren 2000 köpte vi vår första siberian
husky, för att året därpå köpa den andra.  
Tre år senare lånade vi ut hundarna till
en bekant. Han och en god vän skulle
åka till Särna och köra Polardistans, en
långdistanstävling på 300 km där all
utrustning skulle vara med i släden och
ingen hjälp fick tas utifrån. På den tiden
hade Polardistans endast fyra klasser,
2- och 4- spann pulka, 6- och 12- spann
(öppenklass) släde, samtliga på 300 km.

Alla raser gick i en och samma klass, det
var enkelt och ingen protesterade. Både
nordiskåkare och slädhundsförare hade
en spektakulär masstart nere på sjön med
ett dygns mellanrum. Totalt var det 26
deltagare som startade. Det året provade
arrangören med en ”halvdistans”, endast
en holländsk deltagare kom till start.
Idag heter den PD 160 och lockar många
deltagare.
Det intressanta inför tävlingen var att
höra deltagare diskutera om utrustning,
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var de skulle hitta vatten ut med spåret
och när de skulle övernatta, för att inte
nämna alla överlastade slädar. Det var
mer en ”expedition” eller lång tur på
fjället.   Det var nog egentligen bara en
inte helt okänd siberian huskyförare som
verkligen visste hur långdistans skulle gå
till. Han körde 15 mil direkt till checkpoint. Det här året fanns samtliga 4 RNB
raser med på PD 300 släde.
Detta var en fascinerande tävling som
tilltalade mig. Detta skulle jag göra 2004.
Men först skulle vi flytta från radhus till
ett hus på landet. Att vi sen bor långt söderut, sällan har snö och endast ägde 4
hundar var inget problem, jag kunde ju
alltid låna. Utan någon som helst kunskap lånade vi 6 hundar och började
”träna” tyckte vi. Det innebar att vi åkte
runt med en vagn efter hundarna utan
någon egentligen tanke. Hundarna vi
lånade var oerfarna och otränade. Kort
och gott var det total kaos. Vi kom till
start och jag bröt efter 126 km. Jag insåg
att ingen lånar ut bra hundar till någon
som är oerfaren. Jag fick åtminstone sova
i tält och tid för att rannsaka mig själv.
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Vad lärde jag mig då av detta? Det var fel
att starta med de förutsättningarna jag
hade. Låna aldrig andras hundar som du
inte vet något om, samla erfarenhet. Ta
en egen kull, träna målmedvetet och börja med 160 km. Så blev det också.  2006
stod jag åter på startlinjen med vår fjärde
tik och 5 av hennes avkommor. När vi
körde över mållinjen var vi alla täckta av
rimfrost, vi hade upplevt en klar kall natt
med fullmåne. Den tävlingen bet sig fast,
jag ville köra mer. 2007 anmälde jag mig
till 300 km och stod åter på startlinjen,
nu med 8 egna hundar.
Året därpå infördes en 8-spann klass
på 300 km. Det här året regnade det
mycket under första dygnet och jag var
våt ända in på kroppen. När jag bytt till
torra kläder, lagt mig i vindsäcken ovanpå släden, var det ganska ombonat när
regnet ”droppa” mot duken. Efter ett
tag kände jag hur ena meden börja sjunka ner i snön och plötsligt välte släden
med mig på. Regnet hade gjort snön så
våt att meden inte bar. Jag låg där i min
säck, sprattlade och försökte hitta ut
i mörkret. En inte helt okänd samojed-

förare hade glömt packa in sin sovsäck
i en ”drybagg”, den var genomvåt. Men
med gott humör och en positiv anda löser man många problem. 1 - byt till torra
kläder, 2 - på med regnstället, 3 - kryp
ner i den våta sovsäcken, 4 - ”vila”.

Med en pigg och alert fru var det dags för
nya friska tag. Jag fortsatte träna hundarna och Agneta tog helt över tävlandet
med målet inställt mot Femundlöpet och
IFSS VM 2011 för att avsluta säsongen
med Polardistans 160.

Uppe på fjället drevade sig snön under
natten och sluttningen ovanför Morvallen
var en utmaning. Väl uppe på högfjället
fick vi en fantastisk fin dag, efter ett tag
körde jag om en solande fransyska som
hade fått parkering på sina hundar och
som inte var på så gott humör.  Som traditionen bjöd var det alltid bastu efter det
att förarna gått i mål, en höjdpunkt för
slitna kroppar.

Inför säsongen 2012 hade vi fjorton hundar på träning. Det var egna avkommor,
en inköpt och en parningsvalp. Målet
var Femundlöpet 600 och Polardistans
300. Så blev det också. Agneta blev den
första svenska kvinnan som genomförde
Femundlöpet 600. Det året var det temperaturen under minus 40-45 grader det
första dygnet, sen steg det något och låg
runt minus 25 – 30 grader. Endast 2 RNB
spann fullföljde tävlingen, Agneta och
Hendrik Stachnau. Det var kallt vill jag
lova, så även för en ”handler”.

Under hösten 2009 blev jag tillfrågad om
jag ville vara tävlingsledare. Jag tackade
ja och införde halm för första gången
på checkpoint. Detta ansågs vara kontroversiellt, vi hade ju polarhundar! Uppdraget som tävlingsledare gav Agneta
möjligheten att köra sin första långdistanstävling då på 160 km. Året därpå var
jag återigen tävlingsledare. Helgen innan
tävlingen åkte jag och Håkan Nisula runt
med varsin skoter i spektakulärt skick
och markerade hela banan. Köra med
sladd var det inte fråga om, spåren var
som de var. Finast var spåren i Lofsdalen
där de körde med pistmaskin utan att ta
betalt för arbetet.
2010 körde Agneta sitt första Femundlöpet och sitt andra Polardistans på 160
km. Jag avslutade säsongen med att
köra Amundsen race 400 km. En tävling
som började med masstart på Storsjön
i Östersund och med målgång i norska
Röros. Under den tävlingen talade min
kropp med sorg om för mig att det var
dags att sluta med långdistans.

Vi har deltagit på Polardistans varje år
under 17 år, dels som tävlande och dels
som tävlingsledare. Vad är det då som
driver mig att år efter år komma tillbaka.
Dels är det en trevlig gemenskap, men det
har också ett historiskt perspektiv. Efter
att vi köpt vår andra hund ville jag veta
mer om historien bakom hundtypen som
senare blev siberian husky. En hundtyp
som uppvisar styrka, snabbhet och uthållighet där de polara egenskaperna kommer till sin rätt under de mest krävande
förhållanden. I det perspektivet är Polardistans en bra tävling som utvärderar
rasernas förmåga och som behövs. Det
är viktigt att känna till dess historia för
att försöka bevara typen för framtiden.
Detta gäller också de andra RNB raserna
även om de har använts på ett något annorlunda men ändamålsenliga sätt framför en släde där de utvecklats i sin miljö.
Under ett par år var jag ordförande i
rasklubben för siberian husky. För mig
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var det roligt att flera förare fick visa
rasens långdistansegenskaper och att vi
kunde införa ett arbetsprov på Polardistans. Historiskt sett är siberian huskyn en
utpräglad långdistanshund även om den
har en förmåga att springa kortare distanser i hög fart.

kelhet med få klasser som fanns från början och den spektakulära masstarten nere
på sjön. Idag är Polardistans en tävling
som har återkommit år efter år under 17
år, förmodligen den enda tävlingen för
RNB hundar som har på gott längst tid
utan avbrott. Jag hoppas det kan fortsätta så för Polardistans behövs.

Idag har många förare stora krav på
markeringar och spårens beskaffenhet.
Det jag kan sakna på tävlingen är den en-

Svartisens Diva "Tejja". [Foto: Emma Marklund ]

Sara och Tejja.[Foto: Emma Marklund]
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Nedre Norras KM i Gafsele

Jag var ju enda B-team som deltog på
Nedre Norras KM i Gafsele vilket är lite
synd.
Vi hade väldigt roligt och det var ett
mycket fint arrangemang som jag absolut kan rekommendera att komma till om
man får chansen.
Banorna i Gafsele är bra och välskötta.
Och det att man jobbar ihop med lokala
hundsportsklubbar gör allt lättare och
roligare. Det är alltid roligt att bli omkörd av ett dundrande gäng alaskans och
det är mycket lärorikt för hundar och förare.
//Kirsten Poulsen
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WSA-VM 2018, Johani Ahokas med sina 4 siberian huskies. [Foto: Alex Poulsen]

SAMOJEDERNAS
VINTERSAMLING 2018
Text: Camilla Nyström, Linda Almquist.
Foto: Helen Werner, Tove Blum, Camilla Nyström och Birger Voigt.
Sammanställt av Camilla Nyström.

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

Camilla Nyström, 073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta
ordforande.sam@sphk.se

Winza's Bosco "Baloo" alltid redo för tur.
[Foto: Emma Marklund]

Vice ordförande

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

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamöter

Sofia Svalling, 070-996 29 05
Slåttergatan 24, 667 34 Forshaga
svartisens@hotmail.com
Elisa Perkiö, 070-788 05 03
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleanter

Anneli Jönsson
Karin Lundwall, 076-848 09 48
Allfarvägen 65, 784 42 Borlänge
Klalarin@live.se

Hej på er :)
Till att börja med vill jag tacka för fortsatt förtroende som ordförande ett år till. Sen vill jag också
tacka er alla som kom till vår vinterträff i Furudal i år. Mer om detta arrangemang finner ni att
läsa om i reportaget på annan plats här i tidningen. Efter hemkomsten från Furudal har styrelsen
hunnit ha ett styrelsemöte samt har planerat för
ett kommande möte och en arbetshelg i slutet på
april där vi kommer att träffas och arbeta med
rasklubbsfrågor under en hel helg. Vi kommer då
bland annat att börja planera för nästa års vintersamling samt arbeta med större frågor som rör
rasen. Undrar ni något eller vill komma med tankar och idéer inför framtiden så hör gärna av er till
oss i styrelsen. Kontakt med styrelsen sker via vår
sekreterare som tar emot era ärenden i första hand
via mail. Ta hand om er och era samojeden och
passa på att njuta lite av den resterande vintersäsongen. Själv hoppas jag i skrivande stund på att
avsluta säsongen med en vintertur med hundarna.
//Camilla Nyström, ordförande rasklubben för
samojed.
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7-dygn i samojedhundens tecken
För 18e 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
onsdag och är fyllt med en mängd trevliga aktiviteter och tävlingar som passar
rasen. Den stora rasspecialen i år hölls
på fredagen under samojedernas vintervecka. Lördagen och söndagen ägnades
åt Nordiskt Mästerskap i drag för samojeder samt också ett dragprov 60 under
måndagen och tisdagen, en tävling som
i år gick i mörker bägge heaten. Under
veckan fanns även möjlighet för dragprov 10, lite skojtävlingar, bankett-midPolarhunden 2/2018
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ligare några nya vågade sig upp och ta
hjälp av läromästaren Lennart Andersson som med sin fantastiska kunskap
försökte få oss alla lära oss några nya
saker om både teknik, utrustning och
hur man skall tänka vid olika situationer.
Under dagen fanns också möjlighet till
ringträning inför morgondagens utställning. Tack så mycket för en bra start på
veckan.

Ovan: BIR och BIM framplockade av årets domare: Annica Uppström.

dag med prisutdelning från dagtävlinen
och årets-hundar, årsmöte, uppfödarmöte, m.m. Så en fullspäckad vecka väntade
som vanligt. Kompletta resultatlistor hittar ni på rasklubbens hemsida. Nytt för
i år var rallylydnaden med Isabell och så
fick vi en uppföljning från förra årets nyhet skidteknik och vallakursen där Lennart Andersson lärde oss åka skidor och

för de mer rutinerade att slipa lite ytterligare på sin skidteknik.
Veckan drog igång på torsdagen med rallylydnad och några deltagare vågade sig
dit för att testa. Kursledare var Isabell
Karlsson Rydell och vi tackar så mycket
för det.   Sedan var det uppföljning av
skidkurs som vi startade i fjol och ytter-

Inför utställningen fick vi ganska kort tid
innan byta domare och vi är oerhört tacksamma att Annica Uppström flög hit och
kunde hjälpa oss att skipa rättvisa i ringen.   En mycket solbränd domare hade
knappt 50 hundar att döma och från
flera olika länder, vilket ju är extra skoj.
I valpklassen var det 1stycken hanvalp
och resten tikvalpar. Hanvalpen - Zyklonens Spirit of freedom klarade sig bra
och blev BIM-valp. Det längsta strået i
valpklassen bland alla fina små valpar
drog Olenkas Katinka of Lavakim som
blev BIR-valp. Grattis till ägaren Anna.
Sedan var det dags för de officiella klas-

serna och först ut var juniorhanarna där
det var tre stycken och alla tre fick var
sitt very good. I unghundsklassen var det
bara en hane och han fick excellent och
ck och blev sedan 4:e bästa hane och BIR
unghund och det var Plogens La lacatus
av Tundra. Grattis till ägaren Helene.
I bruksklassen var det 3 hanar och där
vann Olenkas Akim med ck och han blev
sedan 3:e bästa hane med cert.   I öppenklassen hittade domaren sedan bästa
hane och sedermera BIM och det var Lejonbols Ford Thunderbird.
I championklassen vann Zyklonens Captain Sunshine som sedan var oplacerad
i bästa hane, samt BIM Champion. Nu
var det bara de gamla kvar och vann här
gjorde Polartassen Northon som inte
bara blev Bästa veteran och Bästa hedersveteran (veteran över 10 år) utan han
blev även 2:e bästa hane bland alla yngre
finare hundar. Därmed blev han också
bästa bruksmeriterade hane och sedan
BIR bruks. Härligt att se en så gammal
välbevarad hane. Grattis Diana till det.

Nedan: Skidteknikkursen med Lennart Andersson. Mycket uppskattat och ett stort tack till Lennart som
med ett leende kommer ner och instruerar oss.
Nedan: Till vänster Karin ägare till BIR-hunden i glädjerop och till höger hennes fina BIR-vinnande tik.
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Ovan: Till vänster ett av våra danska ekipage på väg till start, Birger Voigt.
Ovan till höger: Fredrik Petri strax efter start.

Ovan: Team snötrollens står och tjatar lite på husse att det är dags å åka nu.

Då var det dags för tikarna som var fler
än hanarna och först ut var det juniorer och där vann Newsam´s Enid Blyton
som då också blev BIR junior. Sedan var
det en stor klass med unghundstikar och
där vann Snötrollens Isita Yaisa som sedan slog till och blev 4:e bästa tik samt
BIM unghund. Grattis till ägaren Ann.
Nästa klass var också ganska stor och
det var bruksklass och här vann Snötrollens Sira Freyia som sedan blev 3:e bästa
tik med Cert. Grattis till ägaren Jytte. I
öppenklass skulle domaren sedan finna
dagens bästa hund dvs BIR hunden Bjellakis Dolche Gabbana och gladare ägare
hade nog domaren fått leta efter att finna. Stort grattis Karin till BIR.
I championklass vann Svartisens Diva
och hon blev sedan 2:a bästa tik och
bästa bruksmeriterade tik, BIM bruks
samt BIR champion. Grattis till ägaren
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Sara. Bästa uppfödarklass gick till kennel Plogens och därmed var årets utställning över och vi hoppas alla var nöjda
och glada. Nu närmast väntade de Nordiska mästerskapen i drag. På tävlingarna
för den korta banan var det 6 stycken
6-spann, 8 stycken 4-spann och endast
3 stycken pulkor. Dessutom 2 linor och
1 motion och några dp10-anmälda inför
årets mästerskap. Banan var 2x12km.

från Norge blev ganska tidigt på banan
ikapp-åkt av vår finske förare Ari Tolonen så Ari hade ett litet försprång inför
andra tävlingsdagen mot Line. Nedanför
de tre pallplatserna var det Elisa Perkiö
som låg närmast och följdes sedan av
teamkompisen Anki Laursen följd av
Holländaren Andre De Vries.

Det var gott om snö i spåren och riktigt
fina banor för alla att ta del av.

I 4-spannsklassen var det den flerfaldiga
vinnaren Fredrik Petri som gick ut först
och jagades närmast av Dan Palmblad
som tar sig lite närmare för vart år. Endast 5 sekunder efter Dan låg Michael
Berglöf som var sugen på en medalj av
ännu ädlare valör. I pulkaklassen var det
Diana Karlsson som först var på väg att
korsa mållinjen men dessvärre var det
från fel väg så hon valde att vända och
köra tillbaka då hon missat en skylt och
därmed kom i mål ifrån fel håll. Trots
denna felkörning kom hon ändå först
till mållinjen och tog en klar ledning i
pulkaklassen. Hon följdes sedan av Sara
Mårtensson och Sofia Eriksson.

Först ut startade fjolårets vinnare i
6-spannsklassen Linda Almquist och hon
lade ribban högt genom att komma in
med det som skulle visa sig vara tävlingens snabbaste tid. Fjolårets 2:a Line Buan

Första dagens tävling fick en annan vinkling då det gick ut 3 stycken älgar på vattnet strax före Line Buan kom passerande
över den lilla bron. När Ari sedan kom
såg han inga älgar först men hörde sedan

I år hade vi deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och
Holland.

ett brak då de stackars älgarna tyvärr
gick igenom isen. Isarna är inte pålitliga
i år och ännu mindre här då vattnet rör
sig mycket i denna kanal. När Fredrik
Petri strax efter kom till platsen och fick
syn på de stackars älgarna ringde han efter hjälp så de förhoppningsvis skulle få
hjälp upp ur vattnet då de nu simmade i
vattnet och det är höga kanter på denna
kanal så därmed svårt att ta sig upp. Så i
mål var det givetvis älgarna som blev det
stora samtalsämnet.
Tyvärr tar det ju ett tag innan hjälp kommer trots att Fredrik ringde från spåret.
Men tillslut kom räddningen med hjälp
av bandvagn och flera man, men tyvärr
var det då bara två älgar kvar då en hamnat under isen och försvunnit. En av de
två var dessvärre redan död och den sista
gick tyvärr inte att rädda. Det är ju både
kallt och mycket slitsamt för dem att
kämpa i det kalla vattnet och med att ta
sig upp därifrån så tyvärr räckte inte vårt
försök att hjälpa dem. Dessa älgar orsakade ändå mycket samtal kring dem men
givetvis även en del som hade bekymmer
då en del hundar var mer nyfikna på älgarna än att klättra upp för den långa
backen som väntade där. Andra tävlingsdagen skulle inte bli lika dramatisk
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i spåren som den första gällande vilt och
bandvagnar men i alla fall…
I 6 -pannsklassen körde Linda långsammare mot dagen före men trots detta så
räckte det med god marginal till guld för
henne. Och trots långsammare körning
så blev Linda snabbaste spann totalt av
alla då ledaren i 4-spann körde in på exakt samma tid som Linda gjorde dag 2
och de sekunderna som Linda var före
på lördagen räckte därmed till den totala
segern. Bakom Linda hände det dock lite
då Line idag körde om Ari och därmed
säkrade silvret för Norge. Brons blev det
till Finland genom Ari och sedan blev
placeringarna Elisa, Anki och André.
I 4-spannsklassen hände det inte så
mycket i toppen då Fredrik höll avståndet och därmed säkrade ännu ett guld.
Silvret gick till Dan och bronset gick
till Michael även om han tappade mot
Dan på andra tävlingsdagen. Så trippel
svenskt i 4-spannsklassen. Sedan var det
Birger Voigt på 4.e plats, Sabine Weber
på 5.e plats Isabelle Karlsson Rydell på
6.e plats och Eva Skullman på 7.e plats.
Den 8:e föraren kom tyvärr inte till start.

I pulkaklassen hände inget mot gårdagen så guld till Diana, silver till Sara och
brons till Sofia. I linklassen tog Stefan
redan första dagen ett litet tag om tävlingen och det höll han även andra dagen
så Guld till Stefan Johansson och silver
till Jan Lilja.
Motionsklassen som kördes var genom
Mattias Hansson och vi hoppas att det
gav mersmak så vi ses igen i de officiella
klasserna nästa år. Den korta tävlingen
var nu över och nu nalkades det middag.
Även i år var det catering och smaskig
mat med potatisgratäng och fläskfilé med
smaskigt krämig bearnaisesås till samt
sallad förstås. Till efterätt var det äppelpaj med vaniljsås- så smaskigt.
Efter middagen var det dags för prisutdelning och utöver priser för tävlingen
som ni ser resultat för i texten ovan var
det ju några championat som delades ut
samt delades det ut priser för årets hundar för 2017. Stort grattis till alla ägare
till dessa.
Sedan brukar ju alltid klubben dela ut
pris för årets prestation och i år var det

Nedan: Bankettmiddagen och delar av vårt fina prisbord.
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Prisutdelning i 6-spannsklassen
DP20+. I denna klass ser vi tre nationaliteter representerade, Sverige,
Norge och Holland.

enkelt att välja vem detta pris skulle delas
ut till. Vi hade en förare som verkligen
fått kämpa mer än alla andra på många
vis. Att bara ta sig till start och ta sig runt
banan med sitt team var en stor prestation
i sig. Detta då en sjukdom sätter många
hinder på vägen och försvårar egentligen
hela livet och det vardagliga som vi andra gör utan att tänka oss för såsom att
böja sig ner o.s.v. Årets prestation gick
till Eva Skullman och vi är många som är
så imponerande av att du körde och tog
dig runt på ett så bra sätt. Respekt och
många krya kramar kom från många håll
på prisutdelningen där tyvärr pristagaren
inte klarade att delta, men fick sina priser med leverans till stugan istället. Krya

på dig nu Eva så hoppas vi att livet snart
blir enklare igen. Under lördagen hade
klubben även årsmöte samt på måndagen var det ett kortare uppfödarmöte.
På måndagskvällen var det nu dags för
nästa start och nu var det NM DP60 som
stod på schemat. Vi hade ungefär samma
antal till start i år som i fjol och även här
med deltagare från både Sverige, Norge,
Finland och Holland – vilket glädjer oss
mycket.
I och med att starten och tävlingen går i
mörker så var det frivilligt att ”pimpa”
slädar och hundar med lite lyse eller annat, vilket flera spann glädjande nog
gjorde. Dagens tur skulle bli en tung tur
Nedan: NM 2x3 mil, DP60.
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Prisutdelning efter nordiskt mästerskap 2X3 mil, DP60.

då det var 0 gradigt och snön vräkte ner,
vilket den också gjort hela dagen innan.
Först ut var Fredrik Petri med sina hundar som lyste med ett blått sken kring sig
idag.  Efter jagade de röda hundarna med
Dan Palmblad och detta var också de två
första teamen in i mål. Fredrik först och
Dan inte så långt efter. Det tredje teamet som kom in syntes lång väg då det
lyste som ett grönt sken över skogen när
han kom åkande. Det är såklart Michael
Berglöf och hans hundar som lyste grönt
både från hundar och släde. Därefter kom

vår finska deltagare Ari Tolonen , norska
Line Buan, Isabelle Karlsson Rydell samt
vår holländska deltagare Andre De Vries
med sina röda och gröna lysen som också
syntes bra i mörkret. Alla hade kört bra
med tanke på de förutsättningarna som
var i de tunga banorna.
Vid målgång fick de ett fint välkomnande
med marschaller, facklor och till slut två
fina eldkorgar som sprakade vackert när
de kom in mot mål.
Till andra dagen hade vi mer tur med vädret och det både slutade snöa och tempe-

NM 2x3 mil, DP60. En tävling som från start till mål genomförs i pannlampans sken. Mörkerkörning är
något som av många förare varit ett uppskattat inslag i vår vintersamling. Oftast går hundarna mycket
bättre i mörker och det ger en väldigt speciell känsla att köra hund på detta sätt.

Barn med hund är en återkommande aktivitet som uppskattas av och engagerar även de
yngre besökarna.

Prisbordet i år var väldigt generöst. Vi är oerhört tacksamma för våra sponsorer. Samt vill styrelsen tacka
Linda Almqvist som gjort ett hästjobb med att samordna sponsorerna för årets arrangemang.
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raturen sjönk ner mot 10 minusgrader,
vilket ju givetvis gjorde stora skillnader
på banorna och för hundarna. Detta i sin
tur resulterade i mycket snabbare tider
denna dagen. Först in kom Fredrik Petri som hade kört 35 minuter fortare än
gårdagen och därmed vann han guldet.
Många låg och körde ungefär 30 minuter
fortare än gårdagen. En stund efter kom
Dan Palmblad som därmed tog hem silvret. Bronset gick till gröna teamet d.v.s.
Michael Berglöf. På fjärde plats hade vi
Norge genom Line Buan. På 5.e plats
hade vi Isabell Karlsson Rydell som stod
för största skillnaden mot dag 1 då hon
körde 51 minuter snabbare! På 6.e plats
hade vi André De Vries, Holland samt på
7:e plats var det Ari Tolonen från Finland
som tyvärr tappade några placeringar
från första dagen då de hade lite bekymmer ute på spåret och därmed tappade
lite tid mot första dagen. Grymt jobbat

allihop och grattis allesammans. Nu väntade sängen för lite sömn innan det nästa
dag var dags för prisutdelning.
Vi är oerhört tacksamma mot våra sponsorer som skänkt många fina priser till
vårt prisbord under samojedveckan.   Vi
säger stort tack till:
Royal Canin, Bootcompany, Aptus,
Häromi, MR Koppel, Fyra Ess, Wild
Chips, Nutrolin, Parma, Agria, Sundpro,
Mora Kniv, Hööks, Evas Ullkläder, Vita
Kraft, Gippmokk, Fodax, Aktiv draghund, Arrac Outdoor, Royal canin, Vuaja, Leksands knäcke, E-ville, Gneis och
Hansegården. Stort stort tack till er. Och
glöm inte att kika in på våra sponsorers
hemsidor och handla av dem, mycket bra
saker som finns hos dem där.

Precis som vanligt serverades det kolbulle i samband med utställningen. Något som brukar vara väldigt
uppskattat av många och en trevlig samlingsplats som att umgås och sitta ner och prata en stund.
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Tid i skog och mark, räddningen för hälsan!
Ja, att skriva de orden i denna tidning är ju knappast för att ge ny information till någon av er som läser
Polarhunden.  Hur som helst så kan
tankar om tid vara intressant. Jag
räknar oftast inte mina hundturer eller träningsturer i kilometrar/mil. Jag
funderar mer på att få tillbringa tid i
skog och mark. Vardagskvällar med
allt vad det kan innebära innehåller
inte turerna med mest tid, utan det
gör ju helgen eller semesterdagar. Givetvis håller jag ju lite koll på ungefärliga kilometrar bara för att kunna
uppskatta träningsturens längd eller
dagsetappen i fjällen. Säger jag något
annat så ljuger jag!
Med tid och mera tid så kommer
även resultaten med hundar som vilar
då man tar pauser, ja inte pauser som
uppstår den första milen men sen. Att
stanna och se hundar som kan koppla av är också vilsamt.
Lika lite vilsamt är det då min hanhund inser att vi stannar men behovet
av att stanna inte är så stort och vips
har han brutit runt sin syster med
skakeln och allt, trampar och hoppar på släden och ser ut som att ”nu
kommer det godis” och hans syster
kämpar för livet för att få stå kvar
på marken och slippa den där luftfärden…. Ni kan tro att jag kan bli galen
och just då är det inte så harmoniskt
kring vårt ekipage.   Med tid brukar
ju mindre önskvärda händelser och
oönskade beteenden vara möjliga att
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Från långdistans till sprint

- från Polardistans till WSA-VM i Sveg
Kirsten Poulsen
Efter att i flera år att ha tränat med Polardistans för öga var det som
om att jag behövde göra något annat. För det första hade vi nu ett gäng
helt unga hundar som jag inte ville börja träna till så långa sträckor, för
det andra hade jag behov av att använda varje ledig timma på annat än
timvis träning på långa tråkiga skogsbilvägar i en evig jakt på tillräckligt antal km i benen på hundarna.

Jag har deltagit på Polardistans tre
gånger med lite olika resultat. En gång
stukade jag foten i en utförsbacke efter
100 km (Jag vet.. Danska och skidor),
en gång körde vi de 175 km utan andra
problem än en influensa och sista gången
fick jag utgå eftersom Anna fortfarande
hade problem med akut pankreatit. Så i
år skulle det vara sprint konstaterade jag
och beställde hux-flux en Danler Hornet
i augusti. FYYY Fan ett monster! Rolig
som attan att åka på men krävande.

styra upp. Jag kan inte säga att det
alltid gör det men då är det ju en sån
tur för mig att jag har lite dåligt minne ibland.
//Helén

Annas valpar från sista kull levererade
varan. De är galna på drag och fick sin
tävlingsdebut på rasspecialen i Gafsele
där ett trespann 15-månaders flickor
åkte milen på drygt 42 minuter med Sky
i singlelead. Vi anmälde oss till kvalifikationstävlingarna till WSA-VM. Inte för
att vi trodde på någon medaljplats men
bara för att det kunde vara roligt att delta. På Nedre Norras KM i Gafsele körde
vi åter milen på drygt 42 och 46 minuter och blev uttagna till att vara med på
WSA-VM. Gud vad roligt! tänkte jag och
träningen blev ännu vassare.

Tyvärr fick vi problem med flickorna och
jag var tvungen att välja vem som skulle
vara del av trespannet. Blackie valdes
som leaddog grundat på hans erfarenhet
sedan tidigare. Och trots av hans mångåriga träning till långdistans svarade
han mycket bra på sprintträningen och
tyckte det var skitkul att åka fort. Men
veckan innan VM’et gick tikarna i löp på
samma dag. De prickade det SÅ vackert
att de höglöpte på precis den helgen när
vi skulle till Sveg. Stackars Blackie vart
runt på golvet och eftersom jag nekade
till att han skulle ha sex med de två damer på spåret fram för flera hundra i publiken såg han sig tvungen till att pissa
hela spåret runt alla 10 km. Klart blev
det ingen medaljplats men vi körde ändå
på nästan samma tid som Isabell Karlssons fyrspann samojeder, ena dagen även
snabbare.
Men hur är det då att delta i ett så häftigt
arrangemang? Det är mycket annorlunda
än Polardistans och ställer andra krav
på hundarnas mentalitet. Det är en otroligt hård påfrestning för ett ungt team
malamuter att utsättas för 1000 hundar
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på stake-out på ett begränsat område.
På banorna som låg väldigt tätt startade
hundarna sida vid sida med hundspann
som gick i mål vilket resulterade i headon passings med endast ett lågt plaststaket emellan. De första dagarna blev båda
Islay och Jura mycket nyfikna och lite
skrämda när ett 12-spann sibbar dundrade förbi på en till två meters avstånd. Utmed spåret satt publiken tätt intill och
fotografer låg ibland med överkroppen in
på spåret för att få så fräcka bilder som
möjligt med deras vidvinkel objektiv. Är
man social vill man ju hälsa på tyckte
Jura.
De sista 600 metrarna innan mål bjöd
dessutom på en mycket brant mördarbacke som gick över en bro där vi också
hade head-on passings och branta stup
på båda sidor. Dessutom kunde hundarna nu se målet och många spann försökte
gena in över det låga plaststaketet. Och
hade ett spann först försökt tyckte många
av de efterföljande att det ju då var idiotiskt att forcera mördarbacken om man
nu kunde gena. Detta åstadkom en del
stopp i backen. Men funktionärer och
tävlingsdomare var snabba att assistera
och inte någon gång hände det olyckor.
Också spårets fysiska utformning var i
sig själv mycket krävande för både hundar och förare. De som har åkt Polardistans kommer ihåg nedfarten till Dalakojan från Styggdalen. WSA-spåret var
fullt ut lika brant, ja till tider brantare,
men sträckorna var längre och man fick
riktigt blodsmak i munnen av att springa
uppför efter släden. Inte en meter efter
shute-out var rak eller platt. Allt gick upp
och ned och runt i skarpa kurvor. Man
fick testa både modet och sin kunnighet
i att hantera en Danler. Men hundarna
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jobbade på bra, trots otaliga markeringspauser och enstaka parningsförsök. Det
var ovärderlig träning.

Om storleken på polarhundar

Stort tack till arrangörerna. Detta var det
smidigaste tävlingsarrangemang jag varit
med om, när man tänker på storleken.
Allt fungerade perfekt från veterinärkontroll till prisutdelning och mushermiddagen. Inte någon gång upplevde vi stress
eller kö. Vi kunde fokusera på det vi var
kommit dit för - att köra hund och ha
roligt.

Hundens storlek brukar vara ett hett diskussionsämne, inte minst bland
polarhundägare. Dagens polarhund från västra hemisfären härstammar
från Thulekulturens hund, och jämfört med den har storleken på dess
efterkommande generellt ökat. Forskarna har fört fram flera idéer om
hur det kan har gått till. Troligtvis är det ett flertal samverkande faktorer,
som har lett fram till en något större hund idag.

Med dessa ord vill jag bara uppmana
flera malamuteägare att börja köra sprint
som ingång till att tävla med sina hundar.
Jag vet!... Det är inte det malamuten är
gjord för, men det är förbaskat lärorikt
och skitkul!

Av Louis Liljedahl

Ursprunget
Thulekulturens folk kom från Aleuterna
för ungefär tusen år sedan och började
spridas längs hela Alaskakusten, över
Norra Ishavets kust fram till Grönland
på en för sammanhanget mycket kort tid,
kanske en generation eller snabbare. Beräkningar av storleken på deras hund har
gjorts av några forskare. Man kan med
hjälp av längden av humerus (överarmsben) eller tibia (skenben) beräkna mankhöjden genom en multiplikation av 3,37
respektive 2,92. Jag har beräknat mankhöjden på polarhundar av olika ålder
från material publicerat av Morey och
Aaris Sörensen 2002 och kommit fram
till följande.
Det var skelettben från tre kategorier:
Ur-Eskimåhund (4500-2700 år gamla),
Thule-hund (maximalt 1000 år gamla)
samt moderna Inuit-hundar.

Ur-eskimåhund
Thule-hund
Modern Inuit-hund

Antal
skelettelement
6
27
18

Ju större materialunderlag man har, desto säkrare kan tolkningen bli. Om detta
material visar hur verkligheten såg ut generellt, har storleken ökat något hos hundarna på de undersökta lokalerna som
var i Grönland och nordligaste Kanada
(se diagram nedan).
Brown et al. 2013 beräknade mankhöjden baserad på två hundben från Cape
Espenberg, Alaska som var 325-120 år
gamla, och fick fram en mankhöjd på
ca. 50 cm. Morrison jämför mätningar
av käkar av nutida hund och Thulehund
från Nunavut och kommer fram till att
den sistnämnda är mindre än den förstnämnda. Ingen mankhöjd är dock beräknad, eftersom beräkningar av mankhöjden inte låter göras på käkben, då dessa
inte är i relation till hundens kroppsstorlek.

Beräknad
mankhöjd i cm
47-53
46-63
52-64

Medelvärde cm
52
52
59

Polarhunden 2/2018

49

Man kan gå ännu längre bak i tiden och
se på hundars storlek som jämförelse.
Harcourt (1974) har beräknat mankhöjden hos äldre hundar. Här är några exempel.
Neolitikum (yngre stenåldern = 10 000
år sedan) - mellan 37 och 62 cm.
Bronsåldern (3 700 – 2 500 år sedan) mellan 43 och 62 cm.
Järnåldern (2 500 – vår tideräknings början) - mellan 29 och 58 cm.
Anglo-Saxisk tid (400-talet till 1000-talet) - mellan 23 och 71 cm.
Siffrorna är som sagt bara exempel, och
tolkning av resultatet beror en del på hur
stort materialet har varit på varje undersökt lokal, men det kan ge en liten fingervisning dels om variationen och dels hur
stora en del hundar verkligen var.

Bannister skriver 1870 om observationer
gjorda 1865-67 i Alaska, att ”Den genomsnittliga storleken verkar har överdrivits i några beskrivningar, men rasen
kan bli större i andra regioner än i vilken som jag har observerat den i. Några
få individer tycktes vara lika stora som
newfoundlandshunden, men det största
antalet var avsevärt mindre, varav några
såg små ut, men hade ändå alla typens
egenskaper.” Ett av problemen med denna beskrivning är att vi inte vet hur stor
newfoundlandshunden var på den tiden.
Troligen var den avsevärt mindre, i likhet med andra raser som idag blivit ordentligt stora. Information ger dock vid
handen att det fanns en viss storleksvariation, som är väntat då det gäller en
lantras.

Historiska rapporter

Här är några axplock av olika författare
som anger storlek på polarhundar. Stables 1883: 51 cm. Sverdrup 1893-1896:
18-42 kg. Peary 1900: 34-45 kg. Drygalski 1901-03: Hundar från Kamtschatka
var kraftigare än eskimåhundar. Young
1902: 27 till 59 kg. Sten Bergman 1926:
Polarhundtyp 50-60 cm. Mason 1915:
’Esquimau’ 41 cm, 25 kg. Stuck 1929:
”Eskimåhunden från Alaska är precis
samma hund som man finner bland de
infödda vid Baffinsundet och i Grönland.
… den väger 34 till 38 eller 40 kg.”

En av de tidigaste storleksuppgifterna
på polarhund ges av Children (1828)
när han anger mankhöjden 61 cm på en
hund från Baffin Island, Nunavut. Hunden kom hem 1820 med upptäcksresanden kapten Parry. Från kaptenens andra
polarexpedition beskrivs hundar från
Igloolik, också nuvarande Nunavut. Den
största var 63,5 cm över manken medan
genomsnittshöjden var 58,5 cm. De vägde normalt mellan 38 och 45 kg, men den
störste vägde 56 kg.

I en tysk hundbok från 1904 beskrivs
eskimåhunden med en mankhöjd på 3040 cm och en vikt på omkring 25 kg.
En engelsk hundbok från 1915 anger
eskimåhunden som medelstor med måt�ten 40 cm över manken, vägande 25 kg.
Hadwen studerade hundar från nuvarande Nunavut år 1935. Han mätte 20
hanhundar och 9 tikar och fick följande
resultat. Hanar vägde mellan 29 och 45
kg (medelvikt 34 kg), skulderhöjd mellan
57 och 69 cm (medelhöjd 64 cm), tikar

I Nordvästterritorierna i Kanada har
man funnit benrester från en plats som
bebotts av människor från Thule-kulturen från år 1150 till 1450. Man jämförde
skelettbenen med moderna eskimåhundar. Eskimåhundarna vägde mellan 24
och 49 kg medan man kom fram till att
Thule-hundarna generellt var mindre än
de moderna hundarna.

50

Polarhunden 2/2018

vägde mellan 16 och 36 kg (medelvikt
27 kg), skulderhöjd mellan 55 och 64 cm
(medelhöjd 58 cm).
Degerböl och Freuchen (1935), som tillbringade många år i Arktis tillsammans
med den berömde Knud Rasmussen
jämför Inuithunden mellan olika platser.
På det stora hela är enligt dem de kanadensiska hundarna från centrala Arktis
större än grönlandshundarna. Vid Cape
York i Nordvästgrönland var hundarna
från början relativt små, men efter det
att nya hundar kom in till Grönland från
Kanada 1862, blev hundarna där betydligt större.
Paine och Walden skriver 1937 om de
hundar som användes på amiral Byrds
andra Antarktisexpedition år 1934. Det
fanns bl.a. ’The Eskimos’ som generellt
vägde 32 till 34 kg, ’the Alaskans’ som
vanligtvis vägde omkring 29 kg, men någon kunde väga så mycket som 41 kg,
och ’the Manitobas’ som var stora och
vägde mellan 36 och 50 kg.

känd i Alaska. … Jag har pratat med så
många oldtimers som jag kunde finna,
som använde hundar att dra tungt. Alla
var överens om att 34- till 38 kg-hunden
var bäst. … Män som fortfarande lever
och är vid sina sinnens fulla bruk, vill och
kan intyga, att varje hund som är värdig
sin uppgift att dra tunga lass dag efter
dag, är inte en hund som väger över 41
kg, och att den vanliga vikten på hundar
som kan klara arbetet är 32 till 36 kg.”
Dagens hundar
McRury (2006) ger följande data på inuithundar från Arktis. Baffin-regionen, år
1934, 9 st. tikar 16-36 kg (medelvikt 28
kg); 20 st. hanar 27-45 kg (medelvikt 35
kg). Iqaluit (Baffin Island) år 1991, 9 st.
tikar 24-28 kg (medelvikt 26 kg); 31 st.
hanar 26-47 kg (medelvikt 35 kg).

Whittaker (1937) rapporterar om polarhundar från norra delen av Hudsonbukten och anger mankhöjden till 51-61 cm.
Spencer studerade Inuiter i norra Alaska på 1950-talet och observerade, att
det som han kallade ’inlandstypen’ var
mycket större än den vid kusten. Detta
uttalande motsäger den gamla uppgiften
om ’stora’ hundar hos malamuteeskimåerna, men uppgiften kommer från 1950,
vilket kan förklara diskrepansen.

Den moderna rasstandarden för grönlandhund säger att hanar skall vara minst
60 cm över manken. Jag har fått färska
uppgifter på grönlandshundar enligt följande. Hundar från Östgrönland - hane
58 cm, 30 kg; hane 59 cm, 30 kg; hane
63 cm, 30 kg; tik 59 cm, 27 kg; tik 58
cm, 29 kg. Västgrönlandshundar – hane
62 cm, 27 kg; 58 cm, 25 kg; hane 67 cm,
36 kg (ovanligt stor); hane 61 cm, 23 kg;
tik 59 cm, 27 kg; tik 58 cm, 23 kg. Generellt är hundarna i Östgrönland mindre
än de västgrönländska. Fick även en uppgift på 16 västgrönländska hundar med
en medelvikt på 23 kg, men som dock ej
anger könsfördelning.

Den välkända malamuteprofilen Nathalie Norris, Alaska, skriver följande i ett
brev från 19 mars 1954 till en ’Paul’ då
den amerikanska malamuteklubben ville
öka storleken i rasstandarden. ”Om vikt
och höjd på malamuten ökas, så ändras hunden som den ursprungligen var

Jag har själv träffat rejält stora grönlandshundar i Sverige. En vägde en bra
bit över 40 kg och var nog närmare 70
cm över manken. Även alaskan malamute kan bli ordentligt stora idag. En som
jag kände vägde över 50 kg. Våra egna
hanhundar har vägt mellan 33 och 43 kg
Polarhunden 2/2018
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T.V.: Stor Inuithund från Nordvästterritorierna,
Kanada. Foto 1949 av Richard Harrington.
Ö.V.: Hunden skall föreställa en alaskan
malamute.
Ö.H.: Också en alaskan malamute av den större
sorten.
Mitten: Polarhund som uppvisar misstänkta
drag av europeisk hund, såsom på tok för lång
päls samt markant stop.
N.V.: Polarhund med lös, hängande underläpp,
typiskt för europeiska hundar av mastifftyp.
N.H.: Ännu en gigantisk alaskan malamute.
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Polarhund av björnstorlek.

och tikarna mellan 33 och 38 kg. Att moderna registrerade hundar av polara raser
från västra hemisfären kan vara ovanligt
stora är enkelt att konstatera. Då det
gäller alaskan malamute vet man att det
korsats in stora hundraser just för att
öka storleken. Att förklara den generella
storleksökningen av lantrasen inuithund
är lite besvärligare.
Termen ’stor’ är relativ. Att avgöra vad
som är stort beror på vad man jämför
med. Eva Seeley, skaparen av den erkända rasen alaskan malamute, ansåg att
hennes hund Rowdy utmärkte sig som
en stor hund. Han kom att bli modell
för hur hon ansåg att rasen skulle se ut,
allt enligt vad gamla hundkörarveteraner från Alaska berättade om Inuiternas
hund när de var verksamma där under
guldruschen. Särskilt Arthur Walden och
Scotty Allen förklarade för henne hur
hunden skulle vara beskaffad. Eva Seeley
hade stor erfarenhet av polarhundar, och
om hon ansåg att en hanhund som var
63,5 cm över manken (som blev det prefererade maximummåttet på hanar) var
en stor hund, så får man nog anta att de
flesta andra polarhundar var mindre än
så på den tiden (1920-talet).
Osteologen Allen var specialiserad på
just hundskelett och skrev i ett mycket
gediget arbete från 1920 bl.a. följande
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om ’The Eskimo Dog’. ”Skulderhöjd 61
cm. Den väldigt tjocka pälsen ger intryck
av en större storlek som dock ej kan ses
på skelettmätningar. Vi måste hålla i minnet att efter européernas ankomst, har
det ägnats mycket uppmärksamhet på
att öka storleken och styrkan hos dessa
nordliga hundar för dragändamål. …
Det är troligt att de stora varglika eskimåhundarna som nu är vanliga i norr, är
avsevärt annorlunda än den ursprungliga
stam, som de tidiga arktiska utforskarna
fann. Bland de olika skallar av s.k. eskimåhund som undersökts, finns mer eller mindre skillnader i storlek. Detta är
tveklöst en indikation på den intensiva
blandningen med europeiska hundar som
har hållit på under en lång tid. … Skallar från Kamchatka är små medan andra
från Alaska och Mackenzie är större. Det
är därför svårt att från början bestämma
hur den ursprungliga eskimåhunden från
Nordamerika verkligen såg ut.”
Möjliga förklaringar till ökningen
Några forskare har föreslagit att de första inuiterna, som inte hade nått samma
teknologiska nivå som sina senare släktingar, inte hade råd med att föda en större hund. Vi måste komma ihåg att en hårt
arbetande hund på vintern åt nästan lika
mycket som en människa. Men i och med

kontakten med européerna, fick inuiterna
tillgång till järn i en helt annan större utsträckning än tidigare. Dessutom fick de
även färdigtillverkade verktyg och vapen.
Pil- och harpunspetsar av järn var överlägsna de traditionella, som var gjorda av
ben. Kokkärl och knivar och synålar och
andra för livsuppehället viktiga redskap
samt senare även skjutvapen, fick inuiterna att bli mer effektiva i sin födoanskaffning. Därmed fick de möjlighet att hålla
en något större hund, som kunde dra
tyngre lass, d.v.s. som gjorde större nytta.
Genom planerad selektionsavel kunde de
behålla de lite större individerna, som sedan fick föra sin lite större storlek vidare
till nästa generation.
Man kan dessutom tänka sig att man
även kände till den s.k. hybrideffekten,
som kan uppstå när man korsar två något så när genetiskt rena typer. Avkomman kan bli större och kraftigare än de
båda föräldragenerationerna. Man hade
ju indianhundar som grannar i hela Arktis och Subarktis, så blandning med deras
hundar skulle också kunna vara en förklaring till en generell storleksökning av
den ursprungliga inuithunden.

På 1650-talet började pälshandeln i östra
Kanada och den bredde ut sig västerut
och nådde Alaska i början av 1800-talet. Med sig hade pälshandelsfolket sina
europeiska hundar av alla de slag, stora
såväl som små. Kontakt mellan européer
och infödda i Alaska började redan på
1600-talet. Den stora invasionen av utländska hundar i Alaska och västra Kanada skedde dock under guldruschen
med början på 1880-talet. På 1920-talet
hade uppblandningen av inuithunden
gått så långt att det var svårt att finna
något så när ’rena’ polarhundar i Alaska
och Kanada enligt flera författare.
Personligen tror jag att storleksökningen
sannolikt är ett resultat av alla dessa faktorer tillsammans. Det verkar ju vara så,
att dagens polarhundar som härstammar
från västra hemisfären (de sibiriska hundarna behandlas inte i denna artikel) är
generellt större än sina förfäder. I vilket
fall kan vi åtminstone konstatera att det
finns individer idag, som är bra mycket
större än ursprungshundarna.

En tredje förklaring kan vara inblandning
av europeiska hundar, något som dokumenterats av många författare, vilket
bl.a. Allen ovan anger som förklaring till
de större inuit-hundarna. De första mötena mellan inuiter och européer skedde
i Grönland under vikingatid, och i en genetisk studie ges ett alternativ till förklaring av förekomsten av europeiska gener
att skandinaviska hundar blandats med
inuithundar i Grönland. Det finns också
redovisat i litteraturen förekomsten av
blandrashundar i Grönland som tillkommit i sen historisk tid (1700-1800-talen).
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Det är mycket som händer i klubben säsongen 18/19 och planeringen för alla aktiviteter har varit i full gång ett tag nu. Till att börja med ska styrelsen ha arbetshelg 4-5
maj. Finns det något ni vill att vi ska arbeta med under den helgen eller om ni har
synpunkter, tips eller idéer kring kommande evenemang vill vi mer än gärna att ni hör
av er till oss! De projekt som enligt verksamhetsplanen ska genomföras denna säsong
är Björnrundan, Uppdatering av RAS, Uppfödarträff, Malamutespecialen i Vaggeryd,
Stockholms hundmässa, Meriteringsträff och Malamuteveckan.
www.malamuteklubben.se
Ordförande och webbansvarig
Peter Hultgren, 070-260 62 33
Österbacka 11, 622 67 Tavelsjö
ordforande.am@sphk.se

HEJ PÅ ER ALLA MEDLEMMAR!

Jag hoppas att ni alla får ett fantastiskt år med era hundar och att vi ses i spåren och
i utställningsringen!
Med vänliga hälsningar
Peter Hultgren - Ordförande för rasklubben alaskan malamute

Vice ordförande

Karina Andreasen, 070-609 33 26
Syrenstorpsvägen 20, 837 32 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

Sekreterare

Amanda Vikner, 073 080 17 19
Paksuniemivägen 253, 981 91 Jukkasjärvi
sekreterare.am@sphk.se

Kassör

Lisa Lithammer, Telefon: 070-283 37 24
Vasagatan 40, 722 15 Västerås
lisa.lithammer@gmail.com

Ledamot

Göran Dernebo, 070-292 03 70
Rothagevägen 59, 792 90 Sollerön
gorandernebo@hotmail.com

Suppleant

Mårten Karlberg, 070-376 81 77
Pelles väg 17, 135 58 Tyresö
Marten@tulpankungen.se

Suppleant

Therese Zetterlund Iwefors,
073-546 68 31
Häljum 122, 86294 Njurunda
therese.iwefors@hotmail.se
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Jag vill börja med att tacka för det stora förtroendet att få vara klubbens ordförande det här året. I
skrivande stund har jag själv just landat efter årets
äventyr på Ppolardistans. Vi fick med oss en massa
erfarenheter hem i år, inte de erfarenheter vi hade
tänkt oss, men likväl nyttiga sådana. Framförallt
har vår träningssäsong varit helt fantastisk och jag
har ännu en gång fått många tillfällen att häpnas
över den otroliga kraft som vilar i våra hundar.
Planerna för nästa säsongs äventyr har redan börjat
gro så smått men innan de kan sättas i verket ska vi
göra en massa mysiga korvgrillarturer med släden
och sedan ser jag fram emot de årliga fjällturerna
med hund och klövja. I år kommer även klubben
ta en del av min tid och energi i anspråk och jag är
övertygad om att det kommer vara givande.
Styrelsens uppgift är i första hand att förvalta rasen
och det ska också gå först. Men klubben är också
till för medlemmarna och min förhoppning är att
det i Malamuteklubben ska vara högt till tak och att
alla ska känna att deras röst ska räknas. Styrelsen
ska göra sitt allra bästa för att skapa en sådan miljö
i klubben men för att det ska lyckas behöver vi både
stöd och god kommunikation med alla klubbens
medlemmar. Det gäller för nybörjaren, för dem allra
mest erfara och alla däremellan. På hemsidan finns
en presentation av styrelsen där du kan se vilka vi är,
finns det några som helst funderingar är vi bara ett
mejl eller ett telefonsamtal bort!

Till alla i malamuteklubben och styrelsen i synnerhet
Jag tycker att det är viktigt att uppdatera informationen om DYCKVAGNEN
och vad som förpliktigar förvaltningen av denna gåva till klubben.
Dyckvagnen kommer från Tyskland och är en dyr vagn, då -04, var värdet ca.
20,000 kr. Malamuteklubben fick DYCKVAGNEN som gåva av JAN-ERIK
ENGEBRETSEN, en grönlandsägare som trivdes mer med oss i  malamuteklubben än i grönlandsklubben, vilket vi var glada för. Han och hans fru BARBRO
hängde med oss på de träffar vi hade och var en naturlig hand att räkna med.  
DYCKVAGNEN lämnades över i Laxsjön på specialen 2004 från JAN-ERIK
ENGEBRETSEN via INGE EKLUND.  J-E ville med det visa sin tacksamhet av
vårt mottagande till honom.
Vi bestämde att det skall finnas en ansvarig för vagnen och där skall vagnen
stå. Vi tänkte ny ansvarig varje år. Folk får komma och hämta vagnen och om
intresset är stort för att låna vagnen gäller en månad i taget. Vagnen skall lämnas
tillbaka till ansvarig snygg, ren och hel, ansvarig skall kunna ”greja” med den om
behov eller se till att detta är gjort innan nästa utlåning. Vi lånar vagnen utan  annan kostnad än att sköta om vagnen. Petter Petersson blev den förste att ansvara
för vagnen. Det skall skrivas upp vem som lånar och under vilken tid. Vagnen
skall bara inte kunna försvinna. Det är en gåva vi fått och det är ett arv som vi
har att förvalta på bästa sätt för våra medlemmar i JAN-ERIK ENGEBRTSEN’S
namn. Jan Erik gick bort 2015.
Håll till godo med vänlig hälsning
Marie Saul
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Siberian husky

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

www.gronlandshund.sphk.se
Ordförande

Ordförande Ylwa Malmberg,

Helen Söderström, 076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
ordforande.grl@sphk.se

Östra Syningevägen 106,
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

Sekreterare

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

VM-Annicka Jansson 6-spann. [Foto: Josefin Andersson]

91

Torsö
09

Nu är vintersäsongen över för de flesta och jag hoppas att ni alla fått en fin säsong med hundarna. I år
var det många ställen som hade full vinter från början på november och det kan jag säga har varit fantastiskt. Fantastiskt jobbigt var det också när man
skottade snö i panik för att inte hundarna skulle
kliva ur hundgården. Än en gång har jag konstaterat
att dom är kvar i sin hundgård för att dom trivs där,
inte för att nätet utgör något större hinder.

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 Therese Lindahl,

Parkvägen 6, 241 65 Harlösa
073-908 15 34
dintradgard@live.se

Suppleant Kenneth Svensson,

Tingsvägen 386, 244 93 Kävlinge
070-345 65 03
kenneth@starax.sem

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

Revisorsupleanter:
Börje Jansson 070-2958972
Nisse Uppström 070-2482005
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Kassör

Hej!

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542
070-548
93
vanervind@gmail.com

Sofia Wallin,
sekreterare.grl@sphk.se

VM-Irene Ax 4-spann. [Foto: Josefin Andersson]

Glöm inte att boka 6-7 oktober för
rasspecialen i Eskilstuna.
I år tillsammans med Mälardalsdistriktet.
Precis som förra året ska vi försöka hitta på
aktiviteter som alla kan vara med på.

Vi i rasklubben kommer att ha en arbetshelg i juni
för att koncentrerat arbeta med frågor och arrangemang som hör till arbetet med vår fina ras, höst och
vårsäsongen och lite annat, så om ni har frågor eller
kanske önskemål på information, aktiviteter eller
annat så kontakta oss i styrelsen.
Nu är säsongen här för barmarksturer och kanske
någon utställning. Vad ni än prioriterar så hoppas
jag att ni njuter av lyxen som vi har som får tillbringa
tid med våra hundar.
Hälsningar Helen

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

Ledamot
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant
Josefine Dömstedt
Niklas Karlsson

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
Monica Hjelm, 072-743 32 99

Repr. SPHK valberedning
Hélène Ouchterlony, 070-334 65 39

Meriteringssekreterare
Sofia Wallin,
Josefine Dömstedt

Valberedning
Sandra Tellström
Elin Matsson

Håll utkik på hemsidan efter inbjudan.
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Hur hänger det ihop?
En beskrivning av hur SPHK hänger samman med styrande organisationer och förHur
hänger
detstyr
ihop?
bund,
samt
hur det
vår verksamhet vad gäller utställning, tävling och meritering
En
beskrivning
av
hur
SPHK hänger samman med styrande organisationer och
(arbetsprov).

förbund, samt hur det styr vår verksamhet vad gäller utställning, tävling och meritering
(arbetsprov).
Officiella kennelorganisationer

Nationella internationella idrottsorganisationer
IOC
1894

FCI
1911
NKU

IFSS
SKK

ESDRA
ISDRA

WSA
RNB

RF

SDSF

SPHK
Rasklubb
ar

SOK

distrikt

Meritering
Arbetsprov

Anslutna distrikt
och klubbar
FISTC
RNB

Stadgar deponerade hos IOC
Medlemskap/upptagen i organisation

FCI: Fédération Cynologique Internationale – grundades 1911

FCI: Fédération Cynologique Internationale – grundades 1911
• Drygt
94 nationella
kennelklubbar
är anslutna
• Drygt
94 nationella
kennelklubbar
är anslutna
• Arbetet inom organisationen sker framförallt genom kommittéer
• Arbetet inom organisationen sker framförallt genom kommittéer
• Genom medlemskapet har vi bland annat förbundit oss i att följa respektive
• Genom
medlemskapet
vi bland annat förbundit oss att följa respektive hunhundras
hemlands har
rasstandard
dras
rasstandard
• hemlands
Utfärdar alla
internationella certifikat, till exempel CACIB (utställning), CACIT
(jaktalla
ochinternationella
bruksprov) samtcertifikat,
godkänner
championat
• Utfärdar
tillinternationella
exempel CACIB
(utställning), CACIT
• och
SKKbruksprov)
blev medlem
1934
(jakt
samt
godkänner internationella championat
• SKK blev medlem 1934
SKK: Svenska Kennel Klubben – grundades 1894
• Är hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna
länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubbar och genom
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särskilt tecknade avtal anslutna klubbar – benämns medlemsorganisationer
Medlemsorganisationerna styrs av SKK’s stadgar för respektive specialklubb
(rasklubb) och verksamhetsklubb (distrikt)
§1 Mål – för SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att
kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet
genom att bland annat:
-

Främja och utveckla goda former av hundsport.
Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar

SKK’s Prov och tävlingskommitté
(Ptk) är en fackkommitté för prov- och tävlingsregler som inte avser utställning,
mentalitet och jaktprov. Ptk har i samråd med berörda specialklubbar det övergripande ansvaret för förekommande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde
till exempel SPHK’s meriteringsregler för raserna alaskan malamute, grönlandshund,
samojedhund och siberian husky.
NKU: Nordisk Kennel Union
Forum för samarbete mellan de nordiska kennelklubbarna
SPHK: Svenska Polarhundklubben
• 1971 bildades Grönländarklubben
• 1972 ändrades namnet till SPHK - inofficiell klubb för alaskan malamute, grönlandshund
• 1977 överfördes siberian husky till SPHK
• 1977 godkändes SPHK av SKK som den enda officiella specialklubben för våra
fyra registrerade polara raser (RNB). alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.
• Målsättningen är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och skapa
förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige
• Inom SPHK arrangeras även officiella utställningar med certifikaträttigheter via
distrikt och rasklubbar samt arbetsprover/meritering
• År 2018 hade SPHK ca 1500 medlemar fördelat över landet
• De 4 raserna har var sin rasklubb som styrs av SKK’s stadgar för specialklubbar
• SPHK är indelat i 6 distrikt och de styrs av SKK’s verksamhetsstadgar
• 1982 Den 30 januari, fattades ett principbeslut om distriktsindelning för att lättare kunna arrangera olika aktiviteter runt om i landet. Aktiviteter som tävlingar,
utställningar och träffar
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1991 godkändes det första ”dragprovet” meritering av SKKs/Ptk för alaskan
malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.
SPHK är via distrikten medlem i SDSF. Härigenom får medlemmarna sina tävlingslicenser, ca.350 medlemmar löste licens 2017
SPHK är medlem i WSA World Sleddog Association
Vid WSA’s mästerskap (inofficiellt) har SPHK en kvot på 23 platser grundat på
350 licenser
SPHK har inte mandat att utse ett landslag vid internationella mästerskap

WSA: World Sleddog Association 1995
• Syftet är att förena alla internationella förbund, föreningar och organisationer
(medlemmar) som stöder tävlingssporter med slädhundar
• Anslutna länder/klubbar arrangerar WC, mästerskap som EM och VM i - S, MD
och LD för registrerade polarhundar (RNB) med stamtavla från FCI
• WSA har 32 medlemsländer
• Stadgarna har deponerats hos IOC i Lausanne
• WSA blev upptagen som medlem i IFSS 1997
• WSAs mästerskap är inte officiella
FISTC: Federation Internationale de Traineau A Chiens
• Syftet med förbundet är att utöva och främja slädsporten med slädhundar (RNB)
som har en godkänd stamtavla från FCI
• Med hjälp av medlemsländer arrangera mästerskap för endast RNB
• Intygar med eget pass/certifikat för hundar som inte kan delta på utställning.
”Form to be used for the request of a FISTC Dog Pass. For a dog that cannot be
seen in a dog Show”?
• FISTC har 20 medlemsländer
• Hänvisar till FCI
• Är inte upptagen som medlem i IFSS
• Inga officiella mästerskap
• Stadgarna har deponerats hos IOC i Lausanne
Nationella internationella idrotts organisationer
IOC: Internationella olympiska kommittéen – bildades 1894
• Har som främsta uppgift att säkerställa firandet av de olympiska spelen som symbol för rörelsens grundläggande värden och idéer
SOK: Svarar för Sveriges representation och samarbete inom den olympiska rörelsen
RF: Riksidrottsförbundet
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Är en paraplyorganisation för hela svenska idrottsrörelsen.
Främsta uppgift är att stötta och företräda idrottsrörelsen.
Har till uppgift att hand ha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter,
såväl nationella som internationella

SDSF: Svenska Draghundsportförbundet bildades formellt våren 1987
• 1934 bildades Svenska Draghundklubben
• 1987 bildas SDSF - ”ska ena alla utövare av kombinationsidrotten hundkörning”
• SDSF är medlem i RF sen 1989 och där med en del av idrottsrörelsen
• §1 har till uppgift att främja och administrera idrott med hund i Sverige på sådant
sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund (RF 1kap stadgarna) samt att företräda denna idrott i utlandet
• Ska utveckla och främja idrott med hund samt göra den tillgänglig för- och kändav alla
• Stimulera tävlingsverksamheten på alla nivåer
• Godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands. Exempel på detta är ålder på hund
• SDSF är de enda som kan nominera förare till landslagsuppdrag
• Bedriva en verksamhet som leder till guld på mästerskap inom IFSS, i S, MD och
LD för A, RNB 1 (C) och RNB 2 (B) och (WSA för RNB 1 och RNB 2 hundar)
• Medlem i European Sleddog Racing Association (ESDRA) samt international
Federation of Sleddog Sports (IFSS)
IFSS: International Federation of Sleddog Sports, grundat 1985
ESDRA och ISDRA föreslogs gemensamt ansöka om ett erkännande i IOC. IOC
erkänner endast internationella idrottsföreningar och rekommenderade att de två organisationerna bildar en enda internationell organisation
• IFSS är den enda erkända internationella organisationen för draghundstävlingar
• Endast IFSS mästerskap räknas som officiella mästerskap
• Står bakom tävlingar och mästerskap för A-hundar, C - RNB 1 och B - RNB 2
• Anmälningsregler 3.4 Hundarnas deltagande ska inte begränsas till vissa raser.
Om det i en klass är minst 5 spann i första heatet kan arrangören dela upp klassen
mellan registrerade polarhundar (RNB) och andra hundar och även separera registrerade siberian husky (RNB 1) från andra registrerade polarhundspann (RNB 2)
• IFSS har en - RNB kommitté – deras huvudfråga – ”ta tillbaka den traditionella
slädhunden till tävlingar”. (verkligheten ser annorlunda ut, indelningen fungerar
bra på barmark, men mindre bra på snö)
• ESDRA och ISDRA är hedersmedlemmar i IFSS
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Tankar
FCI och IOC är två organisationer som har funnits länge. Båda påverkar våra verksamheter. Klubbar och förbund skapar en oerhörd komplexitet som är svår för många att
förstå. Det mest fantastiska i detta är hur komplicerat det kan bli bara för att träffas
och köra hund. De största problemen är tid, avundsjuka, smutskastning, okunskap
och sociala medier.
SPHK och SDSF har olika uppdrag. SPHK har målsättningen att arbeta för att bevara
de polara spetsarnas särart och skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam
av polarhundar i Sverige. Ett medlemskap i SKK och FCI är en förutsättning då vi
har förbundit oss att följa respektive hundras hemlands rasstandard. Bedömningen
av exteriör tillsammans med arbetsprover är viktigt för att bevara våra registrerade
polara raser.

När det gäller SPHK’s medlemskap i WSA finns det skäl att diskutera detta. Av 350
licensierade medlemmar är det högst 20 procent som deltar på WSA’s mästerskap när
de arrangeras i Sverige, det vill säga 1 av 5 deltar. Vid mästerskap utanför Sverige är
det mindre en 1 procent som deltar. Tittar vi på SPHK’s hela medlemsantal baserat på
1500 medlemmar, är det mindre än 1 procent som deltar på WSA-mästerskap.
Även om IFSS har en kommitté för RNB tycker jag det är synd att de inte fullt ut accepterar
och kan dela upp RNB 1 och RNB 2 hundar i två klasser på sina internationella mästerskap. Undantaget är internationella barmarkstävlingar. Vid svenska tävlingar och
mästerskap fungerar klassindelningen utan några egentliga problem. Jag tycker att
IFSS bör ta ett större intryck av WSA. Inte minst när det gäller att titta på antalet
startande RNB hundar på mästerskap.
Det är få av SPHK’s medlemmar som deltar på mästerskap och denna lilla grupp
tar oerhört mycket tid i anspråk. Tid som SPHK skulle behöva lägga på arbetet med
RAS, meriteringsfrågor, små riktade avelsseminarier med teman, avelskonferenser
och domarkonferenser. Faktum är att klubben består av ytterligare 99 procent som
mer eller mindre aldrig hörs.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK
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Kalamals Dancing to the Rythm. [Foto: Louis Liljedahl]

En viktig del i detta är SKK/ptk som har ett övergripande ansvar i rasklubbarnas
arbetsprover/meriteringar vad gäller regler. Här kommer även IFSS/SDSF in i bilden
eftersom arrangörerna inom och utanför SPHK använder sig av deras tävlingsregler
och svenska tilläggsregler. Samtidigt måste medlemmar ha klart för sig att meriteringsreglerna står över tävlingsreglerna när det gäller meritering. Att SPHK har ett
rasansvar och inte är en tävlingsklubb framgår tydligt i stadgarna.

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
Eva Lindberg
Vedbyvägen 72
264 37 Klippan

När du väljer tält: Välj klokt.

nammatj gt
Lätt, mångsidigt, starkt och bekvämt fyrasäsongerstält
med låg vikt och en stor förlängd absid. Ingår i vår
black label-serie. Finns som 2- och 3-personerstält.

Niklas Eriksson

Läs mer och beställ en gratis katalog på
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50
Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

