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Polar Trax Dizzy miss Lizzy ”Diza” hittade en mysig koja under fjällvandringen
på Städjan i Idre. [Foto: Mia Karacs]

UTGIVNINGSDAGAR 2018:
Manusstopp 18 maj
Manusstopp 17 aug.
Manusstopp 2 nov.
Manusstopp 18 jan.
Manusstopp 15 mars

Utkommer v. 27
Utkommer v. 40
Utkommer v. 51
Utkommer v. 10
Utkommer v. 18

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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Kontaktpersoner till distrikten:
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Elisabeth Lönnberg
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Petra Dalenklint
Ankie Laúrsen
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0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-273 75 42
0708-55 89 12
073-421 97 11
072-725 94 01

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan malamute:
Grönlandshund:
Samojedhund:
Siberian husky:

Tävlingsekreterare

Peter Hultgren
070-260 62 33
Österbacka 11
622 67 Tavelsjö
ordforande.am@sphk.se
Helén Söderström
0921-651 31
Hedsvedjevägen 30
076-14 65 131
961 44 Boden
hedsvedjan@hotmail.com
Camilla Nyström
073-651 18 18
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746 93 Bålsta
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Utställningsekr.:
Anneli Jönsson
		

snotrollens@telia.com
013-583 73
kennel@deejasome.se
073-083 22 16

Ännu ett nummer klart. Jag vet inte hur länge jag
har hållit på nu med Polarhunden men det måste
vara runt 14 år. Inte ens i närheten av Wille ännu
och helt ärligt vet jag inte om jag kommer dit
heller.

Caraganas Gusev vill leka.
[Foto: Filippa Bergman ]

Materialen blir färre och färre för varje år och
intresset av att ha en tidning i denna form verkar
vara svalt. Förr om åren hade jag alltid ett lager
av bilder och artiklar som jag kunde ta till då
det av någon anledning var ett lite materialfattigt
nummer men nu kämpar jag med att fylla varje tidning. Allt material går åt och jag får böna
och be folk att skicka bilder som jag ”fyller ut”
tidningen med. Så mycket merjobb och faktiskt
inget kul. Så med detta gnäll vill jag be dig att
skicka ett mail om du har lite tips på hur vi skulle
kunna ”liva” upp Polarhunden igen.
För övrigt är vi mitt inne i sommarperioden nu
och snart, snart kan vi se framåt våra hundars
favvo-tid. Jag kan i alla fall säga att detta är inte
mina hundars tid, knappt att de orkar röra på sig
i hettan. Vi brukar se fram emot lite svamptider
men utan regn kommer det inte heller att finnas.
”håller tummarna för lite regn” ;)
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Déjá och boxerbollen.
[Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]

INNEHÅLL
Ledarskallet............................... 4
Nya medlemmar....................... 5
Södra....................................... 10
Mälardalen.............................. 12
Övre Norra ............................. 22
Ut på tur, aldrig sur, del 1
- N. Fhors och M. Karlsson .............. 24
All vår början bliver svår
- D. Palmblad ............................. 33
Vad har Hudson Bay....
- L. Liljedahl ............................... 35
Samojedhund.......................... 42
Alaskan malamute................... 56
Siberian husky......................... 60
Grönlandshund....................... 63

LEDARSKALLET
Hej!
Vilken vår med högsommarvärme och temperaturer upp till 29 grader. Årets årsmöte
var i anslutning till SPHK’s distrikt Mälardalens utställning. Det fina vädret konkurrerade med många fina och välbyggda hundar. Det var en bra arrangerad utställning.
I samband med utställningen höll SPHK sitt årsmöte utan några konstigheter. Ordförande för mötet var Lennart från rasklubben för grönlandshund. I år var det ovanligt
många motioner och det är positivt att så många vill engagera sig.
En fråga som kom upp var återkommande problem med meriteringsblanketter. Trots
listor i punktform om hur medlemmar ska fylla i meriteringsblanketter och hur arrangören ska kontrollera blanketterna, blir det många fel. Hur svårt kan det vara att
fylla i en blankett? Ständiga fel innebär förseningar till SKK av meriteringsresultat.
Detta i sin tur drabbar tredje person, och det är inte acceptabelt. Styrelsen kommer
att vidta kraftfulla åtgärder. Denna oförmåga att fylla i en meriteringsblankett måste
få ett stopp.
Som flera av er märkt har SPHK haft stora problem med sin webbsida. Därför har en
grupp fått i uppdrag att arbeta fram en ny webbplattform. Arbetet ska därefter gå ut
på remiss till rasklubbar och distrikt.
Årsmötet beslutade att Elga Karlsson och Annika Uppström blir hedersmedlemmar.
Den 27 maj är SPHK’s styrelse, rasklubbar och distrikt inbjudna till en endagarsutbildning i föreningsteknik på SKK’s nya kansli i Sollentuna. Utbildningen ska framförallt ge en introduktion och vägledning i föreningsteknik. Den ska också ses som en
grund för att skapa samsyn och för att öka förståelsen för SPHK’s komplexa verksamhet.

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Martin Sundberg/Kiruna, Jeroen Van Rooij/Haakas, Anita Liuska/Råneå,
Jeanette Isaksson Pirtti/Kiruna
Nedre Norra
Luciana Oskarsson/Normaling
Gävle Dala
Nathalie Jakoby/Särna
Mälardalen
Sofie Lindborg/Tierp, Emilia Vennberg/Tyresö, Wilma Måsan/Eskilstuna, Johanna
Larsson/Örebro, Sandra Kullberg/Västerfärnebo, Maya Arvidsson/Vedevåg,
Madelene Andersson/Bålsta
Västra
Björn Svanström/Styrsö, Birgitta Sigvant/Karlstad, Julia Sigvant/Karlstad, Mats
Sigvant/Karlstad, Katarina Grahn/Sollebrunn, Sanna Fogelquist Johansson/Kil,
Ulrika Hernvall/Trollhättan
Södra
Cecilica Castell/Harplinge, Tommie Gustafsson/Gantofta, Julia Håkansson/Våxtorp,
Annelie Widerberg/Asmundtorp, Therese Lindman/Vaggeryd, Jessica Norberg/
Kalmar, Marcus Peters/Sölvesborg, Hugo Arvehell/Kvibille, Wolfgang Forjert/
Älghult, Philip Knezovic/Helsingborg
I skrivande stund är det 27 grader varmt och aktiviteten är kanske inte på topp!
Men snart drar säsongen igång igen!

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

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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Hedersmedlemmar
Vid SPHK’s årsmöte i Ånnaboda beslutades att Elga Karlsson och Annika
Uppström utses till hedersmedlemmar i SPHK. Kriteriet för att bli hedersmedlem
är följande ”Personer som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syfte”
Elga Karlsson
Har varit medlem i 50 år. Hon har framgångsrikt och med stor kunskap avlat på
mentalt stabila hundar. Elga har under alla år arbetat aktivt i såväl rasklubb som
distrikt och i SPHK’s styrelse. Inom rasklubben var hon bland annat en drivande
kraft i utformningen av RAS. Senast i år engagerade hon sig som representant
för samojedhund i SPHK valberedningen. Att vara engagerad under 50 år och
hålla ambitionen vid liv är beundransvärt. Kort och gott Elga är ett ”rivjärn”.
Medlemmar med den drivkraften behövs.
Annika Uppström
Har varit medlem i SPHK och rasklubben för samojedhund i 35 år. Hon har
kämpat för en sund avel av arbetande typ där deras kennel varit en stor förebild
vid tävlingar och mästerskap. Annika har genom åren varit engagerad och aktiv
i styrelsen för SPHK’s västra distrikt och rasklubben för samojedhund. Hon har
under sin tid i SKK på olika poster varit en god företrädare för SPHK.
Hon har aktivt arbetat för att bevara de arbetande polara raserna inom SPHK,
SKK och som exteriördomare.
Anders Hörnlund

Vad händer när ett distrikt läggs i vila?
Västra distriktet är sedan den 1 april vilande. Vid årsmötet fanns inget förslag till
ny styrelse. Finns det intresserade att starta upp distriktet igen vänd er till SPHK’s
ordförande.
Ett beslut om vilandeförklaring kan fattas av årsmötet och kan aktualiseras om det
inte går att få ihop en styrelse, eller om det av andra skäl är omöjligt att fortsätta
verksamheten. Det krävs bara ett årsmötesbeslut till skillnad från när klubben ska
upphöra, då krävs två beslut. Frågan om vilandeförklaring ska åtminstone finnas
med på dagordningen för mötet, annars finns inga formella krav på att kommunicera
i förväg (även om det såklart är lämpligt att göra det).
Efter vilandeförklaringen förvaltar SPHK distriktets tillgångar och eventuella inkråm
i fem år. Under denna tid ska distriktet när som helst kunna återstartas i oförändrat
skick.
Det är den avgående styrelsen som ansvarar för att överlämna
•
•
•
•

Tillgångar
Adressändra
Ändra teckningsrätter m.m. på sådant sätt att förvaltningen är möjlig.Efter fem
år tillfaller distriktets tillgångar SPHK att användas i enlighet med stadgarna i
distriktets mål- och verksamhetsparagrafer.
Ansvaret för eventuella planerade utställningar faller på SPHK.

Information från Fredrik Bruno SKK/FK Juridiska avdelningen
Två riktiga yrväder - Déjà på jakt efter den äldre flockkamraten Sally.
[Foto: Nicole Fhors, Raxeira's]

För medlemmarna innebär det att de kan lösa tävlingslicens via SPHK eller annan
klubb ansluten till Svenska draghundsportförbundet. Medlemmar får ta egna initiativ
till träffar eller vända sig till andra distrikt som har träffar eller grönt kort-utbildning.
Anders Hörnlund
Ordförande
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Information om uttagningen till IFSS EM barmark i Nybro
Det är både A- och RNB- (renrasiga polarhundar) klass i Nybro. Det är tre
observationstävlingar och resultaten från minst två räknas. Skåne vårversionen,
Nybro (vagnsklasser), Öbacka (alla klasser utom vagn samt Mora). På
mästerskapet är det även junior- och veteranklass. Förbundet hanterar alla
anmälningar och Ni som är intresserade av landslagsuppdrag bör kontakta
undertecknad eller barmarkskaptenen Mikael Becker. Förbundet står för boende
och mat för de juniorer och seniorer som tas ut i landslaget. Håll utkik på www.
draghundsport.se för löpande information.
Malin Sundin Grindal. Elitansvarig SDSF.

Information uttagningen till IFSS VM på snö i Bessans, Frankrike
30/1 – 2/2 (vecka 5) 2019
Då mästerskapet går så tidigt på säsongen är det viktigt att Ni som är intresserade
av att representera Sverige hör av er till elitansvarig eller till respektive kapten i
god tid så vi får en överblick över vilka åkare som kan vara aktuella. Gäller både
A- och RNB-ekipage.

Eldar i urskogen. [Foto: Nicole Fhors, Raxeira's]

Vilka observationstävlingar det blir kommer annonseras när tävlingskalendern
är uppdaterad. Arrangörer som är intresserade av att arrangera obs:tävling kan
kontakta elitansvarig eller respektive kapten för tidig planering

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

Walle och Akela
leker med bilar
[Foto: Filippa
Bergman, Walles
mamma]
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Vi jobbar dock med en hel del annat i distriktet. Hapimagdraget i höstas gick som
planerat och Utställningen i Vaggeryd var välbesökt och vi tackar alla som deltagit
och hjälpt till runt omkring.
Vi planerar för dessa evenemang även under detta år så håll utkik på både hemsida
och Fb så ni kan notera datum när de läggs ut. Våra 3 st scootrar som vi köpt in
till distriktet vandrar hos våra medlemmar vilket vi tycker är roligt att så många tar
chansen innan man investerar i en egen.
Mer om dessa kan ni läsa på hemsidan eller kontakta någon av oss i styrelsen.

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

Det planeras även för någon föreläsning, grönt kortkurs och trivselaktivitet där vi
kan köra lite hund och umgås, mer info kommer när vi fått klart med platser och
datum. Men vi vill be er medlemmar om hjälp! För att vi ska kunna ordna dessa
tillfällen så behöver vi er!  Vi i styrelsen och en handfull till klarar inte att dra runt
ett levande distrikt utan behöver er medlemmar både som funktionärer och att ni
inkommer med önskemål om vad ni vill att vi ska försöka göra. Tyvärr har vi försökt
med några aktiviteter under året som ingen visat intresse för och då kanske ni där ute
sitter på bättre ideér som vi kan lägga energin på istället.

Vice Ordförande/Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson,
072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se
Kassör
Cecilia Almén, 076-345 69 30
I_cecilia_a@hotmail.com
Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com
Isabell Karlsson Rydell,
070-648 71 01
isabellrydell@hotmail.com
Suppleanter
Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com
Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
niklas.strumbecker@gmail.com
076-8786933
Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson
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Nytt år nya möjligheter….
Det blev inte riktigt som vi planerat i SPHK Södra
denna säsong. Tillsammans men Nässjö SKI och
Nässjö Kommun var vi jätteglada att kunna erbjuda en aktivitet på snö i Trettonhelgen. Vid jul
låg det nästa 40 cm snö på anläggningen men sen
vände det… Så lagom till det var dags så hade
vi snarare fått ta fram vattenskidor än släde och
skidor om vi skulle kunna genomföra. Men skam
den som ger sig. Vi gjorde ett nytt försök i februari, då fanns det gott om snö men tyvärr uteblev
anmälningarna då de flesta redan planerat in annat. Men vi ger inte upp, SPHK Södra planerar
för fullt för att genomföra Nässjö Arctic Race i
Trettonhelgen 2019 så notera det redan nu i era
kalendrar och hjälp oss med snödansen! Så kom
vi fram i april och det var dags för Hapimagdraget
vilket också fick ställas in men nu var det istället
för mycket snö på banan! Ja, ja det är så det kan
bli här i söder när vi inte har vädrets makter med
oss.

Styrelsen vill även passa på att lyfta fram att vi instiftat ett vandringspris vilket verkar
ha missats av många. Det var en mycket snopen Irene Ax som fick detta i sin hand av
vår sekreterare Gerda Nihlén Pettersson som sökte upp henne på Skånedraget för att
överlämna glasfatet. Detta delas ut till medlem med licens i SPHK Södra med bästa
resultat på de tävlingar som utsetts att ligga till grund för poängberäkningen under
säsongen i SPHK Södras Cup. Mer om detta finns att läsa på hemsidan eller fråga oss
i styrelsen.
I och med årsmötet fick vi en del förändringar i styrelsen också. Vi tackar Birgitta
Jöneros för sin insats under året och hälsar i stället Rickard Petterson välkommen till
styrelsen!
SPHK Södras
Ordförande
Ankie Laúrsen
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10 maj hölls den årliga SPHK-utställningen i Ånnaboda och vädret bjöd på gassande
sol och många snygga t-shirt-brännor. Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla er
som deltog för en härlig dag! Det är så roligt att få se så mycket polarhundsfolk med
vackra hundar på en och samma plats!
Den 6 oktober är det dags för årets officiella Missmyra-utställning och även där hoppas vi att många dyker upp.  OBSERVERA att utställningsplatsen detta år är flyttad
till Vilsta, Eskilstuna. Läs noga igenom inbjudan till utställningen om ni planerar att
delta  – vi ser gärna att vi ses på rätt plats.

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
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Är man stor måste man vara snäll - även när valpen är en
piraya ;) Team Amarox Turbo leker med valpen Déjà.
[Foto: Nicole Fhors, Raxeira’s]

Hej alla medlemmar!

Slutligen vill jag ställa frågan till er medlemmar: Vad vill ni se mer av i distriktet? Era
förslag och tankar är varmt välkomna, vare sig det gäller korvgrillning, träningsträffar eller kurser!  Så tveka inte att höra av dig direkt till oss i styrelsen om du sitter
hemma med idéer.
Ha nu en härlig sommar med era hundar! Jag hoppas att vi ses därute i solen även
under dessa varmare månader.
Nicole

Det är med besked som sommarvärmen slagit till i Mälardalens distrikt i år. I skrivande stund sitter jag här
vid fönstret som vetter ut mot trädgården och gömmer mig för den 27-gradiga värmen. Utanför ligger
hundarna nöjt utsträckta i gårdens skuggiga partier. Inte är det många knop om dagarna inte här i
flocken. Först när solen börjat sjunka bakom träden
börjar de vakna till liv. Runt om i landet har vi börjat närma oss slutet på dragsäsongen 2017/18 och
för många väntar snart semestrar och sommarlov.
Under våren har vi i SPHK Mälardalens styrelse
skickat två personer på utbildning med resultatet att
vi nu i distriktet har två nya SDSF-godkända Grönt
Kort-instruktörer. Vårt hopp är att detta ska förenkla och möjliggöra fler kurser framöver för er som
önskar ta Grönt Kort. Att intresset och efterfrågan
ökat så lavinartat som det gjort under 2017/18. Det
ser vi som otroligt positivt! Och med barmarks-SM
här i krokarna i höst så hoppas vi att intresset ska
fortsätta växa och locka nya entusiaster till draghundsporten och våra fantastiska polarraser.
Flera av oss har i vår mötts under kurser, utbildningar och inte minst de utställningar som många roar
sig med under de varmare månaderna. Jätteroligt är
det att få träffa både nya och bekanta ansikten! Den

På sista snölångturen för säsongen. Tior
(Snowstreams Viola Elatior) tar en paus vid
Stensdalen i slutet av april 2018.
[Foto: Petter Hillborg]
Polarhunden 3/2018
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Mälardalen inbjuder till officiell utställning den 6 oktober 2018
OBS! NY PLATS!
Plats: Vilsta, Eskilstuna
Domare
Samojedhund, alaskan malamute och grönlandshund döms av Hannie Vink.
Siberian husky döms av Mats Johnson.

Presentation av Mälardalens nykomlingar i styrelsen
Hej på ”ER”
Jag heter ”Mickey” och är 46 år, bor i Håbo-Tibble med min sambo utanför
Bro i Stockholms län. Vi skaffade vår fösta samojed för fyra år sedan, en mycket
trevlig tik med namnet Vesta.

Anmälan

Hon ordnar så vi kommer ut och träffar trevliga hundmänniskor som sysslar
med drag, viltspår, långa skogspromenader och en och annan vandring i fjällen.

Skriftlig anmälan görs via SKK’s anmälningsblankett (se länk på sphk.se eller
skk.se), sändes per post eller e-mail till:

Hoppas jag kan tillföra styrelsen och företräda Er medlemmar på ett bra sätt
framöver.

Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
utstsphkmalardalen@gmail.com

Väl mött,
Mikael Olander

Vid anmälan per e-mail skall du få en bekräftelse inom tre dagar, annars får du
kontrollera att anmälan har kommit fram.
Vid övriga upplysningar kan du även kontakta
Jeanette Engström Edlund: 073-53 38 160
Anmälningsavgift
Valpklass 4-6 mån/ 6-9 mån:
150 kr
Junior-, unghunds-, bruks-, öppen- och championklass: 320 kr
Veteranklass 8-10 år:
280 kr
Veteranklass över 10 år:
GRATIS
Fr.o.m. tredje anmälan i fullbetalande klass:
150 kr
Sista anmälnings- och betaldag är 2018-09-10.
Betalning till BG: 171-5788, SPHK Mälardalen.
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. fredag 2018-09-17 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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SPHK Mälardalens styrelse skulle vilja
rikta ett stort och varmt TACK till
Ånnaboda-sponsorerna 2018
Hööks - Kungens Kurva

Vitakraft

Alac AB

Fodax

Tassavtryck

Häromi

Gippmokk

Parma

MR Koppel

Hund.se

Aktiv Draghund

Swedish Centerlines

Doggy

Sundpro

Presentation av Mälardalens nykomlingar i styrelsen

Jag heter Johanna och bor tillsammans med min sambo och våra sex polarhundar på landet utanför Vittinge, som är ett litet samhälle mellan Uppsala och Sala.
Min polarhundsresa började 2012 då jag köpte Amy, en siberian husky/schäfer.
Jag har även haft en tjeckoslovakisk varghund samt en australianshepherd, men
det var Amy som visade in mig i polarhundsvärlden. Hemma hos oss bor nu
två stycken alaskan malamute, två siberian husky samt två stycken huskyblandningar.
Vår primära hobby är drag och vi kör allt från en hund till sexspann. Vi har
ännu inte tävlat inom drag, men det är planen framöver, även om vårt största
mål är själva dragupplevelsen och tiden tillsammans med hundarna. Vi längtar
ständigt efter snö och fjäll, så Norrland lockar i framtiden. På somrarna gillar vi
att vandra i skogen, klövja, bada och bara mysa på gården.
Jag ser fram emot att få ta del av arbetet inom mälardalens styrelse och att kunna
bidra med idéer samt delta på aktiviteter. Då jag inte har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare tror jag det blir en rolig och givande tid.

Draghundcenter

Tack för att ni genom era bidrag stödjer och möjliggör för oss
att arrangera utställningar med så fina priser till
våra deltagare!

Johanna Lekhammar, suppleant
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Ånnaboda 2018
OFFICIELL UTSTÄLLNING FÖR POLARA RASER
10 maj 2018

BIS BRUKS
1. Vänervind Attu (siberian husky)
2. White Unicorn’s Love Isn’t Easy (samojedhund)
3. Cheenik’s Red Ocra (alaskan malamute)

Under klarblå himmel och strålande sol ägde Mälardalens årliga polarhundsutställning i Ånnaboda rum. Annica Uppström dömde siberian husky och Ewa Widstrand
dömde samojedhund, alaskan malamute och grönlandshund. Med   oss hade vi 79
anmälda siberian huskys, 26 samojedhundar, 32 alaskan malamutes och 7 grönlandshundar. Jätteroligt att se så många vackra polarhundar på plats!
Ett stort tack till våra domare, ringsekreterare, sponsorer och givetvis ett oerhört
stort tack till alla er deltagare! Tack också för all positiv feedback kring evenemanget!

BEST IN SHOW
BIS 1. Noatak’sIce Age Jarvi (alaskan malamute)
BIS 2. Kvarnlyckans Gloxinia (samojedhund)
BIS 3. Vänervind Attu (siberian husky)
BIS VETERAN
1. Noatak’sIce Age Jarvi (alaskan malamute)
2. Snowstream’sIniachisIo (siberian husky)
3. KvarnlyckansAlisia (samojedhund)
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BIS VALP
1. Noatak’s Pathfinder Askook du Prima (alaskan malamute)
2. Bielkermils Titan of Polar (samojedhund)

BIS UPPFÖDARKLASS
1. Snowstream’s (siberian husky)
2. Noatak’s (alaskan malamute)

BIS UPPFÖDARGRUPP, VALP
1. Noatak’s (alaskan malamute)
2. SnowShadows (siberian husky)

BIS AVELSGRUPP
1. Lejonbols In Blanco (samojedhund)
2. VoxCelesta’s Harpya (siberian husky)
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www.sphk.se/ovrenorra

www.sphk.se/gavledala

Ordförande

Ordförande

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

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

Sekreterare

Vice ordförande

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

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

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

Ledamot / Webmaster

Eva Nätteldal, 070-632 53 96
eva.natteldal@gmail.com

Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com
Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com
Lene Krewer, 073-829 89 52
denlene@hotmail.com

Suppleant

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

Valberedning

Johanna Burström (sammankallande)
johannabrannstrom@hotmail.com
Olga Widén,

Sommaren med allt som det innebär är på intågande,
släden och skidorna ses över och parkeras in under
tak. Nu är det för min del inplanerat fjällturer både
med vänner och familj vandrandes och med kanot
som gäller. En och annan hund brukar få följa, de är
perfekta klövjehundar så man kan lyckas få med sig
det lilla extra goda på fjällturerna.

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

Förutom fjällen som hägrar året om så blir det även
några utställningar. Vi här uppe i Övre Norra har
vår inplanerade utställning i juli i samband med
SKK-utställningen.   Passar på att få till det med
två utställningar på en och samma helg. Domare
för SKK-utställningen är för grönlandshund, samojedhund och alaskan malamute, Saija Juutilainen,
Finland och för siberian husky, Anne LivöBuvik,
Norge. Och till vår egen utställning har vi domare
Christina Bjernstedt - Ohlsson, Sverige och Arild
Berget Norge, så passa på när det nu är bra nordiska
domare på bägge utställningarna.
Sen hoppas vi att ni njuter av sommaren med härliga vandringar tillsammans med era hundar, glad
sommar och härliga semestertider.

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
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Ut på tur, aldrig sur – del 1
Text och bild: Nicole Fhors & Marlene Karlsson
Ibland på sin väg genom livet möter man människor som på något vis
kommer att påverka ens liv och framtid mer än man anar. Det kan vara
på gott, det kan vara på ont, men faktum kvarstår; sådana människor
har en förmåga att hjälpa (ibland tvinga) en till personlig utveckling.
Marlene på kennel Yabasta har ända sedan vi första gången möttes (ja faktiskt
redan innan, genom sin blogg) varit en
sådan person. En person som snubblat in
i mitt liv och som från första stund tvingat mig att tänka och känna efter. Marlene
har dessutom alltid haft en stor förmåga
att pusha mig ut ur min så kallade comfort-zone. Ibland helt utan att jag märkt
av det –  andra gånger har det skett med
en smärtsam (m.m. bokstavligen) medvetenhet från min sida. Med hjärtat bultandes i halsgropen och den panikslagna
rösten i huvudet skrikandes ”men jag är
ju inte redo!”.
Under påsken 2016 for vi på vår första
gemensamma semester till Jämtlandsfjällen. Ett av mina starkaste minnen från
den resan – och kanske hela min tid som
polarhundmänniska - bär jag med mig
från den dagen Marlene och jag körde
tiospann över Harafjället, ståendes drygt
fyra timmar på en och samma släde. Min
första körning någonsin med tiospann på
släde, tillika min första gång någonsin
på en DanlerEuropeanOpen, en lätt tävlingssläde med aktiv styrning istället för
den gamla BjörkisTobogan jag var van
vid. En upplevelse vill jag lova.
Låt mig ta er tillbaks i tiden, till den där
första tiospannsturen på en Danler…
Första riktiga fjällsemestern med bästa
vännerna.. Vi gjorde helt rätt val av plats!
De djupaste Jämtlandsfjällen var perfek-
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ta i sena mars. Allt bäddade för sol och
långa härliga dagar i snön! Vi hade redan tagit några kortare turer med mindre
spann men nu var det dags för det första
långa passet. Ni vet, man vaknar av att
solstrålarna tränger in genom fönsterrutan och det känns nästan som julafton!
När vi satt där vid frukostbordet och resonerade inför träningspasset så var det
med stor glädje och förväntan som vi gemensamt kom överens om att köra alla
tävlingshundarna i ett enda stort spann
– och stå två stycken på släden.
– Marlene
Vi startade precis utanför vår lilla stuga
nedanför fjället, tillsammans med Erik
som körde ett femspann innehållandes
våra unghundar och motionärer. Tanken var att göra sällskap de första 3-4
kilometerna och att Erik sedan skulle
vända sitt spann hemåt igen medan jag
och Marlene fortsatte dryga 40 kilometer
till med tiospannet. Starten var stressig
och bökig – vår kommunikation bristfällig.   Jag kände mig stundvis helt blockerad av ångest och har faktiskt lite minnesluckor från den starten.  En sidoeffekt
av utmattningen jag dragits med de senaste åren; jag reagerar oerhört starkt på
negativ stress.
Hur det än nu är med den saken så lyckades vi på något vis tillsammans lösa problemen som uppstod och rätt som det var
fann jag mig ståendes där bakom Marlene, i full färd med att hålla mig kvar

Förmiddagsfix utanför vår
lilla stuga och förväntansfulla hundar på stakeout.

på medarna när tiospannet satte av. Jag
minns att adrenalinet och stressen från
starten satt kvar i min kropp ganska
länge efteråt.
– Nicole
Jag visste ju att Nicole hade kört en del
släde innan, men eftersom det var min
släde som vi skulle använda så kändes
det naturligt att jag stod framför och
skötte styrningen. Nicole fick stå bakom
och åka. Och herregud vad det blev åka
av..
Att köra en tävlingssläde med aktiv styrning, det kräver en speciell teknik. Jag
erkänner att det inte är någonting som
finns medfött i den mänskliga kroppen,
att stå bakom en aluminiumram på två
längdskidor bakom tio tävlingshuskies.
Men, ni vet, solen sken, vi hade gjort
varm choklad och såg fram till att spendera tid tillsammans i spåret så jag hade
väl kanske inte den där högsta nivån av
konsekvensanalys med mig när jag lyfte
ankaret och det bar iväg. Men jag hann
knappt ta mitt första andetag innan verkligheten kom ikapp.

Spåret gick bara ett par hundra meter
framåt innan det kom en kraftig nittiograderssväng, följd av en smal bro över
en djup ravin. Hundarna var heta och
drog med full kraft i den svaga uppförslutningen. När kurvan kom förde jag
försiktigt över tyngden till den vänstra
meden samtidigt som jag försökte luta
styrbågen på släden. Ingenting hände.
Bakom mig stod Nicole och höll fast sig
för kung och fosterland. Hundarna började svänga och jag kände hur släden
planlöst började glida åt sidan som en
rallybil i en kurva med rullgrus.
Jag kvävde ett skrik medan jag knep ihop
ögonen och kände släden ryckas över den
smala bron precis innan vi skulle ha slirat
ner i ravinen. Shit!! Shit, shit, shit! Det
fanns inte en chans att varken styra eller bromsa. Adrenalinet pumpade ut med
full kraft i kroppen. Tio hundar är starka. De kan med lätthet dra en personbil.
Nu stod vi, jag och Nicole, på en fjorton
kilo tung släde bakom tio hundar. Enda
kontakten mellan oss och verkligheten
var ett par längdskidor. Man kan säga att
den lugna och pedagogiska Marlene var
tämligen långt borta i just denna stund.
– Marlene
Polarhunden 3/2018
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Vårt tiospann med
snabba tävlingshundar.
Hundarna, från vänster
led: Hero-Pakwa, GalenSauron, Pila-Gantu, DivaFolke och Hilda-Vide.

Vi hade ganska många kilometers brant
stigning på de snirkliga skoterspåren
framför oss, innan vi skulle nå upp över
trädgränsen och ut på fjällens vidder.
Marlene instruerade mig att följa med
i hennes rörelser och viktfördelning av
kroppen – något som inte visade sig vara
helt lätt till en början. För er som inte åkt
på skoterspår i fjällen kan jag tala om att
de bitvis är fruktansvärt guppiga. Kanske ännu guppigare när man åker släde
bakom ett toktaggat tiospann tävlingshundar och inte skoter över dom. Som
att alldeles för snabbt åka med en liten
motorbåt på väldigt stora vågor, ungefär. Och för er som aldrig någonsin stått
på en släde ska jag förklara en sak: att
stå på en robust och stabil träsläde i stil
med den BjörkisTobogan jag är van vid
är INTE detsamma som att stå på en lätt
sprintsläde med aktiv styrning!
Allt det här blev jag smärtsamt varse om
där jag klängde mig fast som en orangutangbebis. Är man en förhållandevis
liten och lätt person (som jag) krävs det,
till skillnad från på en lätt sprintsläde
likt Marlenes, ganska rejäla viktförflyttningar för att styra en Tobogan rätt i
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svängarna. Det är ganska ofta som jag
behövt stå med båda fötter på ena meden
och mer eller mindre hänga med hela
kroppen långt ut åt ena hållet för att ta
en snäv kurva. Är det inte så snävt och
snirkligt, ja då åker man snarare än kör
släden. Det är inga problem att stå kvar
där – medarna är stabila och jag skulle i
princip kunna stå och läsa en bok samtidigt. Kanske till och med sova en stund.
– Nicole
”DU MÅSTE FÖLJA MED MIG NÄR
JAG LUTAR MIG!!”. I samma sekund
som jag gallskrek detta så kände jag ett
sting av skuld inombords. Herregud vi
skulle ju ha gått igenom detta innan vi
startade spannet såklart. Vi hoppade
över så sjukt många viktiga steg på vägen
till denna, något impulsiva, gemensamma tur med tävlingsspannet. Vad tusan
skulle jag göra? Vi måste klara detta på
något sätt, trots de minimala marginaler
vi hade skapat genom vår brist på planering.
– Marlene

Kort stopp på skoterspåret upp mot fjället.

Min erfarenhet av slädkörning är tämligen begränsad. Att köra med en BjörkisTobogan var vad jag hade att relatera
till, min referensram när jag klängde mig
fast där bakom Marlene och tiospannet
på hennes Danler.
Så när Marlene sade åt mig att fördela
min vikt åt höger, då fördelade jag min
vikt åt höger. Ganska ordentligt. Och när
Marlene sade åt mig att flytta mig åt vänster, ja då flyttade jag större delen av min
vikt åt vänster. Med resultatet att släden
inte hamnade rätt och hon började skrika
som en vettvilling “Men hööööger sa jag!
HÖGER!!” och jag frustrerat röt tillbaka “MEN JAG GÖR JU DET!” och flyttade mig ännu mer till höger i tron om att
det inte var tillräckligt stor rörelse. Marlene trodde väl jag stod och dansade jigg
där bakom.

 i förstår, den här lilla sprintsläden med
N
aktiv styrning krävde så väldigt lite viktfördelning för att svänga att jag hade
behövt höra instruktionen “lyft bara på
vänstra stortån” för att förstå. En liten
millimeter åt höger och Danlern gör en
total u-sväng, jag överdriver bara litegrann. Dessutom kunde jag knappt se
någonting alls av vägen framför oss då
Marlene är nästan en decimeter längre
än mig och således utgjordes mitt synfält av hennes ryggtavla och granarna vi
svischade förbi på sidorna.
Det är inte helt lätt det där med olika
referensramar och att dessutom vara
blind. Leder lätt till frustration. På något
vis började vi ändå kommunicera såpass
att jag började förstå hur mycket eller
lite som krävdes av min viktfördelning
för att det skulle bli rätt i svängarna och
Polarhunden 3/2018
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guppen. Vi blev duktigare på att känna in
varandra. Jag hade visserligen lite svårt
att hålla i handtagen – för korta armar
helt enkelt – men försökte så gott jag
kunde göra som jag blev tillsagd. Nämligen att hålla i mig i de främre handtagen
(för att inte störa Marlenes styrning) men
inte stå för nära samtidigt.
– Nicole
Men Nicole var lugnare än jag. Hon flyttade fram sig så hon stod tätt bakom mig
och jag kände att hon var väldigt koncentrerad på körningen. Skönt! Snart
sluttade spåret svagt nedåt, hundarna
ökade farten och lite längre ner i backen
kom en svag vänsterkurva. Med en gran.
En stor härlig gran, ni vet såna där som
kommunen hämtar och ställer mitt på
torget varje år. Grenarna sträckte ut sig i
en stor båge runt hela trädet och hängde
ut över spåret. Under granen var det nästan barmark..
Det går inte att åka på en tävlingssläde
med aktiv styrning. Man måste köra.
Man måste svänga med både viktfördel-

ning och armkraft. Och man måste ha
sträckt lina. Linan fram till hundarna
måste vara sträckt. Hela själva svängandet bygger på den centrifugalkraft som
spannet orsakar när de flyger framåt i full
kraft. Med sträckt lina.
Men spåret sluttade nedåt och släden
gled fint. Så fint att den spända stammlinan fram till hundarna började slaka..
Detta är fullständigt normalt. Därför
så bromsar man släden lätt. Då sträcks
stammlinan upp och styrkraften blir total. Vant förflyttade jag hälen till bromsmattan. Eller det var i alla fall min tanke.
Hela foten var dock, till min stora överraskning, fastlåst mellan slädens aluminiumstomme och Nicoles jordnära fötter.
Bromsen förblev orörd och släden störtade nu mot granen medan jag kände paniken rusa i kroppen. Granar är hårda.
Människor är mjuka. Sparkade jag bort
Nicoles fot? Herregud.. Jag har förträngt
hur jag gick tillväga för att komma till
bromsmattan till slut..
– Marlene

Korta stunder blev spåren
lite bredare och stigningen
mindre brant. Välkommen
återhämtning för både hundar och oss på släden.
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Okej, nu måste jag förklara ännu en sak
för er som nog är av ganska stor betydelse i den här berättelsen: jag och Marlene är väldigt lika varandra. Och för
det mesta nästan läskigt synkade. Till
ungefär nittionio procent. Vi kan utan
problem avsluta varandras tankar och
meningar. Ja, ibland tänker en utav oss
på någonting som ska göras – och upptäcker att den andra hunnit före med att
göra just precis det. Våra emotionella liv
och mående är på något vis också väldigt
sammanflätade; är en utav oss stressad,
på dåligt humör eller översvallande glad,
kan ni ge er tusan på att det är som en
smittsam sjukdom som spritt sig till även
den andre. Vi kan dessutom vara lika fantastiskt duktiga på att kommunicera pedagogiskt – som vi kan vara alldeles usla
på det. Och vi är båda väldigt stora kontrollfreak när det väl kommer till kritan
– kanske särskilt vad gäller hundarna. Vi
måste känna ett visst mått av kontroll för
att inte tappa det, rent ut sagt. 
– Nicole
Nicole var fantastiskt följsam. Precis som
våra hjärnor alltid tycks gå hand i hand,
så fungerade även våra kroppar. I varje
kurva kände jag hur vi höll på att välta.
Jag är van att köra min släde. Det sitter
så djupt som i ryggmärgen numera. Jag
tänker inte längre när jag kör, jag bara
gör det. Släden är en förlängd del av min
kropp. En kropp som nu, under denna
tur, plötsligt vägde dubbelt så mycket.
All kraft som jag normalt fördelar, blev
nu dubbel kraft. På en så lättstyrd släde
får det enorma konsekvenser. Jag kände
paniken rusa i kroppen och kunde inte
tänka klart. Släden flög fram som en
störtloppsåkare med stora skär från höger till vänster..
Vi måste byta plats. Jag måste stå bakom
för att få kontroll över viktfördelningen..

Jag visste att Nicole aldrig skulle gå med
på att köra. Jag var tvungen att lura henne. Vi stannade och jag sprang fram för
att räta ut lite trassel. ”Stå med båda fötterna på bromsen!”. Hon blev lydigt kvar
vid släden. Hundarna var fortfarande
heta, vi hade bara kört några kilometer.
På några sekunder hade linorna rätat ut
sig och hundarna var mer än klara för att
springa vidare. ”Släpp nu lite på bromsen, Nicole! Bara lite, jag hoppar på släden i farten!” Det funkade. Jag hoppade
upp på släden bakom Nicole och innan
hon visste ordet av så var det hon som
körde.
– Marlene
Så vi står alltså på den där släden båda
två, bakom väldigt taggade och springglada hundar. Det går fort, vi håller bitvis
tävlingshastighet får jag veta! Och Marlene får plötsligt för sig att vi ska byta
plats där på medarna. Jag tror att hon
insåg till slut att det inte riktigt var ett
jättebra koncept, det där med en pygmé
bakom en nordisk amazon. Eftersom
det här nu inte var min idé – jag kände
mig inte redo mentalt för att vara den
som styrde tiospannet på ett par sladdriga
slalomskidor (!!!) – började paniken genast löpa amok. Kunde känna hur hjärtat
bultade och hur jag liksom fick kippa lite
efter luft när Marlene bestämt bytte plats
på oss innan jag hann protestera ens.
”Tror hon verkligen att jag ska fixa
det här utan att vi dundrar rätt in i ett
träd!?” vill jag minnas att tankarna gick
ungefär. Det var träd överallt! Skoterspåren smala! Herregud, det var så himla
snirkligt och guppigt allting ju! Och tio
hundar!
Jo, det hör väl till att jag alltid har haft
lite svårt att lita och tro på min egna förmåga. Där och då inte minst. Och det
kändes verkligen fruktansvärt jobbigt;
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jag hade så väldigt fullt upp med alla katastroftankar i huvudet att det krävdes en
helt enorm kraftansträngning för att försöka fokusera på uppgiften. Men så småningom började det släppa; jag började
mer och mer förstå slädens styrning och,
nu när jag faktiskt kunde se vägen, de
mycket små rörelserna som krävdes för
att klara svängarna och de större lyften
av slädens nos för att ta de otaliga guppen i skoterspåren. Framförallt kunde jag
efter en stund ta in känslan av trygghet;
Marlene stod ju bakom. Hon skulle inte
låta mig göra något som var helt åt skogen. Hon skulle leda mig igenom det här,
lugnt och pedagogiskt, som hon ju alltid
gör. Trodde jag.
– Nicole
Såhär långt in i historien hade vi i realiteten bara kommit ett par kilometer på
vårt 40+ kilometerlånga äventyr. Lugnet
höll nämligen inte i sig så länge – ens
fast jag tyckte det gick rätt bra. För helt
plötsligt var det som om Marlenes hjärna
noterade den lilla detaljen att hon inte
längre höll i spakarna eller till fullo kontrollerade bromsarna. Att hon inte hade
kontrollen.
– Nicole

Jag var desperat över att få kontrollera
viktfördelningen. Men jag hade missberäknat två andra detaljer. Jag kunde
nu inte nå ordentligt till styret. Eller till
bromsen. Jag måste kommunicera.
Herregud hur beskriver man, i realtid,
hur man kör en tävlingssläde? Hundarna
var heta och låg på i ivrig galopp. Jag gissar en fart på kring tjugofem kilometer
i timmen, en helt vanlig tävlingshastighet på ett medeldistanslopp. Desto värre
inte alls en lämplig fart på ett längre träningspass.. ”Nicole, bromsa!!”. Ingenting hände. ”Bromsaaaa!!!” Jag kände
ett ryck i släden, ungefär som en Boeing
dunsar till i marken innan den landar
ordentligt med hjulen på landningsbanan och kan stanna. Men vårt flygplan
stannade inte. Vi var, i mina tankar, på
väg med full fart rakt in i ankomsthallen. ”Hööööööger!!! Brooomsa!!!”. Herregud, alla mina instinktiva handlingar i
slädhundkörningen fick, var och en, genomslagskraft först fem sekunder senare.
På fem sekunder hinner ett spann ganska
långt.. Jag kunde inte längre tänka rationellt.. Skulle jag hoppa av för att rädda
mitt eget liv?
– Marlene

En bild säger mer än tusen
ord…
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Äntligen lite enklare spår – vi
hinner till och med ta en bild
eller två.

Det var ungefär i det här skedet som jag
för första gången i vår vänskap verkligen insåg vilken fruktansvärt gäll röst
den människan har när man står så tätt
intill att man kan känna hennes kroppsvärme och varje hjärtslag. Tänk er när
paniken/frustrationen slår till och det
börjar sätta sig på rösten, hur den går
upp i en konstig och skrikig falsett som
riktigt skär i trumhinnorna så man tror
man ska få grav tinnitus. Exakt så lät
Marlene i vad som säkert var uppåt en
timmes tid! Jag undrar om hon upplevde
sig vara tydlig och pedagogisk när hon
oavbrutet skrek ”BROOOOOMSA!
NEEEJ! BROMS!!! HÖGER – MEN
DU MÅSTE BROOOOOOMSA!!
BROMSA!! NEJ INTE SÅ – JAG SA
BROOOOOOMS!!!”. Jag bromsade
och bromsade, svängde höger och bromsade, allt enligt hennes högljudda instruktioner. Och Marlene skrek om möjligt ännu mer på mig.
Problemet var, insåg jag senare, att Marlene inte alltid menade att jag skulle hålla
nere farten när hon sade åt mig att bromsa; ibland betydde nämligen bromsa att
jag skulle stanna helt. Eller bara halvt.
Eller stå på piggbromsen (d.v.s. den skarpa bromsen). Eller bara fotbromsa lite

lätt. Eller ta ned skotermattan och stå på
den. Eller ta upp den. Eller ankra helt och
hållet…
Ja, det var inte helt utan förvirring/frustration jag försökte stänga ute hennes
skrik och istället bara gå på känsla. Lita
på att jag skulle kunna avläsa situationen och på egen hand avgöra hur bromsandet skulle ske. Och faktum är att jag
tycker jag gjorde det bra för att vara rookie bakom tio racerhundar! Trots tinnitus och spräckta trumhinnor, en miljard
otydliga signaler och Marlenes fötter och
händer överallt när hon i sin panik skulle
bromsa eller styra åt mig. Så bra att jag
till slut kokade inombords och funderade
på om det inte skulle vara en trevligare
tur om Marlene kastades av släden så vi
fick lite lugn och ro. Och det var med ett
lugn som stod i total kontrast med mitt
kokande inre som jag till slut vände på
huvudet och hörde mig själv säga: ”Marlene, älskling, det är TOTALT OMÖJLIGT för mig att förstå vad du menar
när du bara skriker på mig.” 
– Nicole
Jag vet inte om det var för att jag sade
ifrån eller om det helt enkelt var så att
Marlene skrikit så hon tappat rösten,
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men vi lugnade ned oss. Började samarbeta och kommunicera lite bättre.
Kom överens om att vara tydligare med
hjälp av vårt nyutvecklade kodspråk; ordet ”broms” hade nu delats upp i ”panik” för piggbromsen och ”stopp!” för
stanna, vilket genast gjorde det betydligt
lättare för mig att förstå Marlenes instruktioner. Vi började komma upp på de
flackare fjällplatåerna nu, vilket underlättade körningen. Ja, det började faktiskt
gå riktigt bra! Och äntligen började vi
båda slappna av tillräckligt för att kunna
njuta av de vackra omgivningarna.
 et varade inte länge…
D
Plötsligt guppade släden till rejält och
samtidigt skar medarna fast i snön. Slä-

den började kantra! Marlene gallskrek
om panik och broms, jag skrek ilsket
tillbaks att inget tog alltmedan jag frenetiskt försökte få stopp på oss. Kunde hon
inte se det!? Vi trampade fel, snubblade
över medarna och försökte med adrenalinet susandes i öronen hålla oss kvar på
släden. Vi hade tappat kontrollen! Släden
åkte nu bara på ena meden och balansen
var som bortblåst. Hundarna gick upp i
fart.
Det var då vi fick syn på bäcken…
– Nicole
Fortsättning följer i nästa nummer…

All vår början bliver svår
Dan Palmblad

Medlemsannons
Klövjeväskor, för malamute/grönlandshund, oanvända, högsta kvalitet.
Pris 250 kr. (Kostar nya 1100 kr.)
Louis Liljedahl - 070-67 33 664

Första skidtävlingen med samojeder i Furudal 2010 där våra samojeder
Olenka och Popov fick dra runt en nybliven polarfarare Palmblad. Träning hade gjorts på en 2-kilometersbana på Sisjön hemmavid, där varv
efter varv i maklig hastighet anpassad till herr polarfarares möjligheter
att ta sig fram ståendes på skidor, till slut blev det nästan en mils träning.
Vid start stod alla spann och ryckte i linor och skällde för full hals. Detta gällde
dock inte Olenka och Poppe som lugnt
väntade på sin tur. Polarfarare Palmblad
tittade ner på sina skor….. SKOR?  Det
skall ju vara pjäxor när man kör skidor
så det blev språngmarsch ner till stugan
för att byta skodon. Med andan i halsen
och några minuter tillgodo var polarfarare Palmblad tillbaka till startområdet
för att finna Olenka och Poppe som lugnt
väntade på sin tur.
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Starten gick och vi promenerade iväg för
att leta efter något intressant i skogen
bredvid. Efter 100 meter hade fotografens (Camilla Nyström), objektiv nästan
immat igen men hon lyckades ändå på
något sätt fånga hundarna på bild. Efter
200 meter hade vi blivit passerade av de 2
nästföljande spannen. Vi fick dock nos på
ett spann som körde i vår hastighet och
låg och kappades fram och tillbaka i hastighet anpassad efter de båda muschrarnas förmåga att stå på skidorna. Det
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hela underlättades inte av den dubbla
linan mellan Polarissläde och polarfarare
Palmblad. Linan trasslade med jämna
mellanrum in sig i de Palmbladska skidspetsarna och en del av färden tillbringades på enbart en skida i marken och den
andra intrasslad i linorna. Stanna var det
inte tal om då hastigheten uppgick till 5
kilometer i timmen.
Vi närmade oss golfbanan och vid slutet
av densamma skymtade en backe. Uppförsbacken vid golfbanan kändes som en
vägg och polarfarare Palmblads lungor
befann sig ett kort tag i fritt fall från
kroppen. Efter ca. 5 kilometers åkande i
samma behagliga takt bestämde sig hundarna för att det var kortare väg fram till
mål än tillbaka och satte av i en hejdundrande hastighet av minst 9 km i timmen
med polarfarare Palmblad följandes efter
som en vante då han ännu inte lärt sig att
skejta i högre hastighet än 5 km/timme.
Nåväl, det fick bära eller brista och färden fortsatte i oförminskad hastighet.
Svårigheterna ökade när vi kom fram till
en nerförsbacke som fick Bragebacken
hemmavid att verka normal. Någon hade
berättat att man inte fick ramla i farten
eftersom hundarna då kunde skada sig
så polarfarare Palmblad försökte bromsa
som en omvänd Janne Boklöv i nerförsbacken, dock utan resultat på hastigheten
som minst var uppe i 13 km/ timme. Vi
lyckades undvika stenen vid grillplatsen
längst ner med en hårsmån och fortsatte
sedan vår väg mot mål. Tyvärr var hundarna ännu inte trötta så de fortsatte att
släpa på vanten som benämndes polarfarare Palmblad mot mål. Tankarna som
for genom sistnämndes huvud lämpar sig
inte alla för tryck men starkaste tanken
var: Hoppas inte folk applåderar och hejar på hundarna så farten ökar.
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Tyvärr skedde detta vilket fick till resultat
att polarfarare Palmblad stöp över mållinjen medan han beklagade sig över den
fruktansvärda hastigheten i nerförsbackarna. Följande upplysning delgavs då honom av en vänlig själ i målet. Varför använde du inte bromsen på Polaris-släden?
Väl hemma i stugan igen tyckte polarfarare Palmblad att det i alla fall var skönt
att det hela var över så att han slapp utsätta sig för något liknande igen. Polarfarar Anna, som i vanliga fall bistår med
all kärlek och uppmuntran som behövs
under nordliga expeditioner fällde då den
numera bevingade kommentaren: Visste
du inte att detta är en 2-dagarstävling?
I vilket fall som helst, någonstans under
den strapatsrika färden tändes en eld som
fortsatt att brinna och gett oss styrka att
fortsätta träna våra hundar och oss själva
för att orka med 2-dagars expeditioner i
okända trakter i Dalarna och Hälsingland.
Tack till Kjell Jonsson som lånade ut
polaris-släden, Fredrik Petri och Linda
Almquist som gav oss tips. Dock hade
det underlättat om flexikopplet som satt
fast på släden hade använts för att koppla in polarfare P istället för den dubbellina som tillverkades på plats och fick till
följd att Herr P:s skidor ständigt trasslade in sig i ovan nämnda anordning. Det
är i och för sig en bra balansträning att
åka på en skida under tiden den andra
skidan skall trasslas ur linan men det är
en helt annan historia.
Tack till Olenka och Popov som stod ut
med att vara försökskaniner åt en något
disträ och självupptagen Polarfarare.

Vad har Hudson Bay-kompaniet
med alaskan malamute att göra?
Av Louis Liljedahl
Hudson Bay-kompaniet sysslade med pälshandel och dess verksamhet
hade stor betydelse inte minst för utforskandet av Kanada och var en
avgörande faktor i formande av denna nation. Transportmedlen i vildmarken på den tiden var till fots, med kanot och på vintern med hundspann. Vad har då Hudson Bay-kompaniet med alaskan malamute att
göra? Troligtvis en hel del, eftersom flera (de flesta?) av rasens ursprungshundar med största sannolikhet har blod i sig från hundar, som bolagets
pälsjägare och andra anställda tog med sig till Nordlandet.
Starten
Hudson Bay-kompaniet startade sin
verksamhet 1670, och kan man tänka
sig - bolaget existerar fortfarande! Det
är därmed Nordamerikas äldsta företag. Man fick tillstånd av den engelske
kungen att driva pälshandel inom ett
enormt vidsträckt område, det s.k. ’Ruperts Land’ vars vatten rann ut i Hudson
Bay-bukten. Efterhand utvidgades bolagets verksamhetsområde, som slutligen sträckte sig en bit in i Alaska. Man
anlade handelsstationer och försvarsfort
efterhand som man framskred norr- och
västerut på kontinenten.

gat bara så mycket djur som de behövde
för att överleva, till att döda bra mycket
fler djur än vad de själva hade behov av.
Sedan de hade vänjt sig vid ett liv med
alla dessa moderna prylar, blev de starkt
beroende av Hudson Bay-kompaniet för
sin överlevnad.
Från öst till väst
En gång i tiden var bäverpäls den
dyrbaraste av alla pälsverk. Detta djur
var stationärt och behövde ett ganska
De svarta prickarna makerar Hudson Bay-kompaniets handelsstationer och fort.

Stenålder blir järnålder över en natt
När Hudson Bay-kompaniets första
skepp från England kom med last till
kusterna i Hudson Bay-bukten fick det
en djupgående betydelse för indianerna
där. Över en natt gick de infödda från
stenålder till järnålder och deras liv blev
lättare på många sätt. Nu fick de stålkrokar att fiska med istället för att innan
ha litat till filade bävertänder, och de fick
kopparkastruller som kokkärl istället
för björkbarksgrytor. Men i utbyte ville
européerna ha pälsverk. Indianerna blev
därför tvungna att skifta från att ha jaPolarhunden 3/2018
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tioner och fort. Med tiden blev det 97
stycken handelsstationer och 22 fort,
från Montreal i öst och till Yukonfloden
i Alaska i väst. Avståndet mellan huvudkontoret i Montreal och den västligaste
handelsstationen i väster, Fort Yukon, är
över 500 mil fågelvägen, så området som
Hudson Bay-kompaniet opererade över
var enormt.

Guldruschhundar. Lägg märke till det fina
temperamentet hos dessa till största delen blandrashundar.

stort område för sitt uppehälle. När
pälsjägarna hade tag kål på ett områdes
bävrar, var de tvungna att flytta vidare till
nästa bäverområde. Detta, tillsammans
med det faktum att man fick avsättning
för mer och mer pälsverk av alla de slag,
resulterade i att hela pälshandeln så
sakteliga utvidgade sitt verksamhetsområde.
Hudson Bay-kompaniet anlade handelsstationer, av vilka vissa blev till försvarbara fort, där man bedrev sin byteshandel. Som betalningsmedel för pälsarna
erbjöd man diverse varor och prylar i
utbyte. Det var saker som gjorde livet lättare för de infödda, såsom knivar, kastruller, filtar, rockar, synålar, fiskekrokar,
fiskenät, skjutvapen, glaspärlor, fångstfällor, kaffe, te, tobak och mycket mer,
samt tyvärr också den förödande alkoholen.  
Det första viktiga handelsfortet, York
Factory, som låg vid Hudson Bay-buktens sydligaste spets, upprättades 1684.
Efterhand som verksamheten drog
västerut anlades ytterligare handelssta-

36

Polarhunden 3/2018

Redan tio år efter grundandet hade pälshandelns mannar nått södra delen av
Saskatchewan-floden, och år 1774 mynningarna av Saskatchewan-floden och
Coppermine-floden. Allt fler människor
tog del i fångst och handel med pälsverk.
Vissa indianstammar specialiserade sig
som mellanhänder mellan pälsjägare och
handelsmännen. År 1777 kom man till
Winnipeg-sjön, 1786 till Yellowknifebukten och Stora Slavsjön, 1793 nådde
man Stilla Havskusten och år 1796
Mackenzie-flodens mynning i Norra ishavet. År 1825 byggdes Fort Vancouver,
som sedan blev till staden Vancouver.
I slutet av 1840-talet hade europeiska
utforskare, pälshandlare och missionärer
trängt ända fram i Yukonflodens dräneringsområde västerifrån, och Hudson Baykompaniet, som ju kom österifrån, hade
anlagt sin västligaste utpost, Fort Yukon,
vid Yukonfloden inne i Alaska. Detta var
dock emot reglerna, då ju Alaska inte tillhörde Kanada och deras handelstillstånd
gällde bara detta land. Därmed var man
i realiteten nu nära Inuiternas områden,
vilket ju är av intresse för denna artikels
frågeställning.
Hundblandningar
Pälsfolket behövde stora, starka hundar
att dra deras ibland gigantiska slädar.
Ju mer en släde kunde lasta, desto effektivare blev deras verksamhet. Därför
hade man med sig egna stora europeiska

hundraser såsom sankt bernhardshund,
newfoundlandshund, mastiffer, stora
jakthundar etc. Inte sällan blandade man
dessa med de inhemska, mindre hundarna, som inuiterna och indianerna hade.
En välkänd blandtyp blev den s.k. mackenzie river husky, som jag skrivit utförligt
om i Polarhunden (2015 nr. 2, “Mackenzie husky - kungen bland slädhundar”).
Det finns i litteraturen åtskilliga skildringar av dessa hårt arbetande blandrashundar i Nordlandet. Längre ner ges några
sådana exempel.
Alaska
Samma scenario av pälshandel som hade
skett i öster spelades upp i Alaska, fast det
började från andra hållet. Ryssarna kom till
Alaska under förra hälften av 1700-talet,
vilket var början till en förändring av de
inföddas levnadssätt där för alltid. Inuiter såväl som indianer hade levt likadant
i många århundraden med att jaga, fiska
och samla annan föda. När ryssarna introducerade pälshandeln, blev det fördelaktigt
för de infödda, att istället som tidigare bara
jaga det man behövde för att livnära sig,
inrikta sig på att mer och mer fånga de för
ryssarna åtråvärda pälsdjuren.
De allra tidigaste kontakterna med européer innebar för inuiter och indianer i
Alaska att dessa, i likhet med vad som
hände med indianerna i öst, fick tillgång
framför allt till metallredskap, vilket
gjorde livet mycket lättare för dem. I
utbyte fick ryssarna speciellt elfenben
(valrosständer). Men efterhand blev det
särskilt pälsverk som européerna ville ha
i utbyte. Och även här blev inuiter och
indianer mer eller mindre beroende av
européerna för sin överlevnad.

landet som kom till användning även
för guldruschens folk. Och efter alla
Hudson Bay-kompaniets hundar kom
sedan guldruschen med sina. Visserligen
hade pälshandeln dittills under sina över
200 års verksamhet tagit tusentals europeiska hundar till Nordlandet, men med
guldruschen skedde en formlig massinvasion av hundar på mycket kort tid. Fynd
av guld gjordes 1898 i Klondike i Yukon,
Kanada och samma år upptäckte man
guld även i Nome, Alaska.  
De inföddas levnadssätt hade förändrats
på grund av pälshandeln, då man mer
och mer blev beroende av den byteshandel som pälshandeln hade dikterat. I och
med att det nu kom legioner av hundar
behövdes det mat till dessa. Framför allt
började nu indianer, men även inuiter, att
fiska lax, som de sedan sålde till guldfolkets hundar. Från 1850 till 1950 användes hundar traditionellt till en mängd
saker, såsom till fångst av pälsdjur, utforskning, kommersiella transporter, individuella transporter, racing, postutkörning

Mackenziehund och en polis tillhörande
den Kungliga Kanadensiska Ridande Polisen
(RCMP). Yukon, 1938.

Guldruschen
Hudson Bay-kompaniet hade till stor del
banat väg för transporterleder i NordPolarhunden 3/2018
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under barmarkssäsongen och kunde med
lönen köpa in fisk till sina hundar. På
1870-talet kostade en hund mellan 25
och 40 dollar i övre Yukons dräneringsområde. År 1900 nådde guldruschen sin
klimax och i Nome kunde starka, härdiga hundar säljas för 1000 dollar eller
mer, d.v.s. en hund hade blivit mer än 30
gånger dyrare på 30 år.
Nu har vi fått förutsättningarna för hur
landet låg på den tiden. Låt oss dfå se vad
allt detta har med alaskan malamute att
göra.
Första generationens blandning mellan alaskan
malamute och berner sennenhund.

samt till militär verksamhet. Under denna period var det fisk, speciellt lax, som
var standarddieten for arbetshundarna
och den blev en handelsvara och betalningsmedel längs Yukon och annorstädes.
Redan på 1840-talet rapporteras att
slädhundarna omkring Yukonfloden utfodrades företrädesvis med fisk.
Vid Tanana fanns en märkbar linje mellan
hundtyper. Nedanför den, mot kusten,
fanns ’inuit-typen’ och ovanför den ’indian-typen’. Man såg också skillnad mellan hur man använde sina hundar. År
1885 noterar ett gäng som utforskade
Copper-floden respektive Tanana-floden,
att längs den förra hade varje familj två
eller tre små hundar som användes som
packdjur. Tanana-indianerna i inlandet
hade samma antal hundar, men dessa var
större och starkare men istället vanligtvis
spända framför slädar.
Torkad fisk, vanligtvis lax, kokt med talg
och ris eller majsmjöl var standarddieten
för arbetande hundar. Några mushers
fiskade på sommaren för att täcka vinterns behov, medan andra tog andra jobb
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Hundar som möts
Det finns åtskilliga ögonvittnesskildringar av hundar i Nordlandet genom historien. Den 2 mars 1797 lämnade John
Pruden och George Groucher Buckingham House och skrev följande meddelande den 11 samma månad, vilket sen
blev publicerat i Peter Fidlers journal:
“Sänd fyra män med åtta hundar och
hjälp dem från Buckingham med bytesvaror.”
Young, som tillbringade många år som
musher i ’Hudson Bay Territories’, skriver 1902 i sin reseberättelse ’My Dogs in
the Northland’ att han först använde sig
av 12 ’eskimåhundar’ men eftersom de
alltid var besvärliga och bråkade, bytte
han ut dem mot sankt bernhardshundar
och newfoundlandshundar. Han noterar
att ”…de skulle inte i ögonen av en expert blivit klassade som rena eskimåhundar. Ändå fanns det så mycket av den
rasen i dem, som dominerade allting annat och fick dem att agera på det mest
rasrena sätt.” Han skriver mer om blandningar. ”Voyageur var den finaste ledarhund som jag någonsin ägt. … Voyageur
var en stor, högbent nästan vit hund av
blandad härkomst. … Caesar var en
byracka med sankt bernhardshund och

eskimåblod i sina ådror. … Med undantag av ledarhunden i mitt spann, var alla
våra hundar sankt bernhardshundar eller
newfoundlandshundar.”
På 1840-talet reste en engelsman vid
namn Edward Adams omkring i Alaska
och i hans dagbok, som sen blev rapporten ’Into the Savage Land’ utkommen
1850, kan man läsa en del intressanta
ting angående hundar. Men här är först
lite bakgrund om förhållandena i Alaska
vid den tiden. Alaska tillhörde ju Ryssland då, och för kanske så mycket som
90 % av dess infödda befolkning hade
någon typ av kontakt med européer blivit
en del av deras liv år 1850. Indianernas
och inuiternas mobila livsstil resulterade
i att saker från europeiskt handelsbyte
hade nått inlandsindianerna åtminstone fyra generationer före 1850. Man
bedömer att majoriteten av de infödda
människorna i ryska Alaska befann sig
i mellan/sena stadiet av assimilering av
den europeiska kulturen vid tiden för Edward Adams resa.
En rysk jägare som Edward Adams mötte
i trakterna vid Norton Sound hade några
hundar som han hade fött upp och som
var en blandning mellan eskimåhund
och spaniel. De var utan jämförelse de
bästa slädhundarna i landet skriver han,
och han bjöd 30 dollar för ledaren. Men
ägaren ville inte skilja sig från denne för
någon summa.

Alaskan malamute med schäferhundsliknande
huvuden, för stora öron samt hängläppar.

tar hur en av hans hundar blev vän med
en rysk hund. Så inte undra på att det
förekom blandning mellan alla hundtyper som möttes där.
Den i malamutesammanhang välkände
alaskaveteranen Arthur Treadwell Walden, som bl.a. körde hund i Alaska under
guldruschen, skriver i sin bok “A Dog
puncher on the Yukon” följande angående blandrashundar: ”Eskimåhunden,
huskyn och malamuten är alla samma
ras. Där fanns en annan slags hund som
hette ’Porcupine River’ eller ’Mackenzie’
Husky. Dessa kom ursprungligen för
Alaskan malamute med hoptryckt skalle och
markerat stop.

Inlandsindianerna i Alaska använde sig
inte av hundslädar förrän de kom i kontakt med européerna, eftersom de inte
hade förmågan att skaffa tillräckligt med
protein att föda lite större hundar med.
Så istället fick de själv dra små slädar
efter sig i sitt eviga sökande efter föda.
Ryssarna tog som sagt med sina egna
hundar till Alaska och Adams berätPolarhunden 3/2018
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Alaskan malamute med felaktig päls och markerat stop.

väldigt många år sedan från en korsning
mellan eskimåhunden och några stora
domesticerade hundar, och var de bästa
frakthundar jag någonsin sett, och var
avsevärt mycket bättre än eskimåhunden och mycket större och starkare. I ett
spann av dessa, de finaste som jag sett,
hade de en arbetsvikt på 65 till 74 kg.”

Två typer av alaskan malamute. Den till
vänster har för kraftig benstomme, lösa
läppar och hängöron. Den till höger har
korrekt kroppsbyggnad.

Spåren av inblandning
Alaskan malamute är en av människan
skapad ras. Det var nämligen så, att rasens grundare, Eva Seeley, kom i kontakt
med och använde hundar i sin avel, som
användes på den första Antarktisexpeditionen 1928–30. Att få tag i ‘äkta’ eskimåhundar, som de kallades på den tiden, var
inte helt lätt, vilket ger en fingervisning
om hur uppblandat hundbeståndet var
i norr. Den som ansvarade för hundanskaffningen till Antarktisexpeditionerna,
kapten Alan Innes-Charles, skriver ”…
att trots att alla expeditionernas hundar
var huskies, fanns det inte en enda äkta
husky av den enkla anledningen att ingen
sådan hund existerade.” En författare
konstaterar att ursprungsinuithunden i
Labrador, som expeditionen främst letade hundar i, hade blivit så uppblandad,
att man var orolig att den skulle försvinna som typ. Således kan man nog påstå,
att sannolikheten att de hundar som man
fick tag på till expeditionerna skulle vara
‘rena’ inuithundar, är ganska liten.

Man kan ju undra vad som finns i
denna hund. Kanske en del polarhund?

Mat till hundarna. Fisk på tork.

De första avelshundarna för den blivande
rasen alaskan malamute kom således
företrädesvis från nordöstra Kanada. De
var endast sex till antalet och av dessa
kom en från Grönland, en från Yukonområdet, tre från Labrador och en var
av okänd härkomst, mest troligt också
från östra Kanada. Sen kom det in ytterligare drygt 30 hundar i aveln, varav några
troligtvis kom från Alaska.
Eftersom östra Kanadas urbefolkning varit i kontakt med européer sedan pälshandeln började på 1600-talet, är det inte
konstigt att det tidigt kom in blod från
europeiska hundar i de infödda indianoch inuithundarna. Detta är bekräftat i
literaturen. Sen, när pälshandelns blandrashundar nådde Yukonområdet och
Alaska, fanns möjlighet att dessa blandades med de infödda hundarna. Och
med tanke på de ständiga kontakterna
mellan indianer/inuiter och européer
är det inte så konstigt att blandningar
förekom, som vi kan läsa om ovan. Att
det också förkom blandningar mellan infödda hundar från Alaska och europeiska under guldruschen är helt klart, och
kan enkelt konstateras med att studera
fotografier från denna tid.
Man kan faktiskt jämföra gamla bilder på
inuit- och indianhundar från Nordlandet
med dagens polarhundar och i många in-
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divider av de senare se typiska drag av
europeiska hundar. Först och främst är
det storleken som kan skilja sig ordentlig
mellan typerna. De ursprungliga inuithundarna var sällan högre vid manken
än 60 cm och vägde generellt omkring 30
kg. Idag kan vi se en alaskan malamute
som väger över 60 kg och kanske mer
och kan vara 70 cm över manken.
När de moderna hundarna väger över 40
kg har de inte sällan hängande, lösa läppar. En del hundar har en hoptryckt skalle, som resulterar i ett stop, som ju inte
skall finnas hos en ’riktig’ polarhund.
Den hoptryckta skallen ger inte bara ett
stop utan ögonhålorna blir trängre med
rundare, mer eller mindre utskjutande
ögon som följd. Som vi vet är det djupt
liggande, snedställda, mandelformade
ögon som gäller hos polarhundar. Många har på tok för stora öron, och alltför
många har en synnerligen grov benstomme och en del har en felaktig, lång päls.
Alla dessa egenskaper ser man hos stora
europeiska hundar, såsom sankt bernhardshund, newfoundlandshund, mastiff
etc. Och det var just sådana hundtyper
som man använde sig av i pälshandeln
och under guldruschen, och som man
blandade med de inhemska hundarna.
Man kan nog med fog hävda, att Hudson Bay-kompaniet var ansvariga för den
blandning som skedde mellan de infödda
hundarna och företagets egna europeiska
hundar och blandningar av alla de slag.
Förvisso har det säkerligen också skett
blandning mellan ryska och inhemska
hundar i Alaska, men det ter sig som avsevärt mindre betydelsefullt än Hudson
Bay-kompaniets roll. I vilket fall, kan
vi idag känna igen misstänka rester från
Hudson Bay-kompaniets hundar i våra
alaskan malamute.
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eller är nervös inför start på grund av tävlingsnerver mm. Ta chansen när personen är
i ett mer avslappnat läge och har möjlighet att ta sig den tid denne mer än gärna vill
göra för att dela med sig av sina erfarenheter.
Styrelsen vill också uppmuntra er alla att också jobba mer mot era distrikt för att
skapa träffar under mer avslappnade förhållanden med fokus på träning och samkväm för att på så sätt ha möjlighet till diskussioner under andra förutsättningar. Vi
vill också uppmärksamma betydelsen av att inte begränsa sig till umgänge inom sin
egen ras utan vi bör alla tänka att vi har polarhundar och inte bara Samojeder. Genom att umgås med och träna tillsammans med förare bland övriga polarhundar kan
vi lära oss väldigt mycket och bygga kunskapsbroar som saknas inom vår egen ras,
och i detta är distriktsträffarna viktiga.

http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
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Hej på er!
Vi i styrelsen har hunnit avverka en arbetshelg med
god uppslutning där vi fick mycket gjort både inför
kommande vintersamling och utvärdering av den
som varit. Reflektioner från styrelsen utifrån det ni
medlemmar inkommit med genom att svara på vår
enkätutvärdering finner ni under egen rubrik här i
tidningen. Arbetshelgen var också väldigt bra utifrån att den öppnade upp för styrelsemedlemmarna
att lära känna varandra och vi hade ett bra diskussionsklimat med högt i tak där mycket diskuterades
och ventilerades.
Vi diskuterade bland annat vikten av kunskapsspridning inom klubben och mellan varandra. Den
som ofta presterar högt har förmodligen många bra
tankar och idéer om avelsselektion och hur man
tränar för att nå resultat. En god ide är att ta chansen att under olika arrangemang skapa kontakter
och passa på att ställa frågor till dem som är duktiga på att tex köra hund för att lära dig mer. Eller
varför inte be den skicklige utställaren om handlertips? Alla duktiga förare är mer än glada att få
dela med sig av sin kunskap om du tar dig tiden att
ställa frågan. Ett tips är dock att ta kontakten med
den förare du vill lyssna på under avslappnade förhållanden, det vill säga att inte försöka ställa dina
frågor när personen är på väg till tävlingens start

Något vi i styrelsen tycker är viktigt är att vi alla hjälps åt att ta hand om nykomlingar i rasen och klubben. Några få (styrelsen) kan inte ta hand om alla men om vi alla
(medlemmar) tar hand om någon eller några var så hjälps vi åt att få folk att trivas i
klubben och med rasen. Vi är en förening och alla jobbar ideelt och då är det viktigt
att vi alla hjälps åt och bidrar till god stämning och samvaro.
Till hösten kommer vi att göra en stor satsning med att utvärdera och se över vårt
RAS dokument. Arbetet kring avelsarbetet är ju något som skall vara det mest väsentliga för oss i rasklubben, det är här vi lägger grunden för framtidens möjlighet att
bevara och förvalta rasens unika arktiska- och arbetsbördas karaktär. Under arbetshelgen fördes även en del diskussioner kring rasen, avelsarbete och valpförsäljning.
Bl.a. diskuterade styrelsen utifrån följande problematisering:
• Väljer den dragintresserade annan ras, ex. fågelhundarna? Är det så bör vi ställa
oss frågan om vi har ett problem om det är så att rasen inte tilltalar dem som är
intresserade av rasens specifika användningsområde, friluftshunden, drag-/slädhunden. Selekterar vi inte hundar efter rätt egenskaper? Är det för många hundar
som inte levererar vad man förväntar sig av en draghund och att valpköpare därför väljer annan ras? Är så fallet så bör uppfödarna fundera över om de missat
selekteringen för de gynnsamma egenskaperna vid draghundsarbete i sitt avelsprogram? Dessa funderingar uppkom i och med att uppfödare i södra Sverige
upplever problemet med att dragintresserade väljer bort vår ras.
Kring denna problematisering kan var och en fundera lite så kan vi återkomma till det
i framtida diskussioner kring rasens förvaltning och avelsarbetet.
I övrigt vill vi önska er en fantastiskt skön sommar och hoppas ni hittar många trevliga aktiviteter tillsammans med era hundar som passar sommarsäsongen.
Vänlig hälsning: Styrelsen för SPHK samojedhund.
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Utvärdering av samojedernas vintervecka 2018
Styrelsen välkomnar alla initiativ från medlemmar som vill arbeta med arrangemanget. Vi anser att planeringen kring stommen av arrangemanget och dess officiella åtaganden skall ligga på styrelsen då det är där det yttersta ansvaret ligger. Vi har utifrån
utvärderingsenkäten och ett antal olika skrivelser som inkommit gjort mindre justeringar i programmet för att tillgodose önskemålen som inkommit.
Olika delar av arrangemanget ligger som det gör av praktiska anledningar. T.ex. så
vill/bör vi inte flytta utställningen pga. att utställningars datum läggs genom krav från
SKK flera år innan, möjligheten att bla få kolbullar serverade i anslutning till utställningen faller om vi flyttar denna. I och med att rasmästerskapet i drag är huvudaktiviteten för vår vinterträff anser vi att det skall ligga kvar på helgen för att sätta fokus
på rätt aktivitet under vår vinterträff. Likaså är det av praktiska anledningar svårt till
ibland nästan omöjligt att få ihop tillräckligt med hjälp och funktionärer kring draget
om det ligger utanför helgdagarna.
Vi är också jätteglada över det internationella deltagandet vi ser varje år på vårt
mästerskap som skapar möjlighet att bygga broar mellan länderna, studera nytt avelsmaterial som kommer till Sverige. Vi driver idag ett unikt arrangemang som drar
till sig utländska förare och ett stort antal inhemska förare varje år, och det positiva
ryktet ner i Europa ökar, detta bör vi värna om genom att bevara mästerskapet över
helgdagarna för att underlätta för våra utländska förare.
Ta hand om nya
Styrelsen uppfattar det positivt att medlemmar vill öka beredskapen för att ta hand
om och lotsa in nya besökare av arrangemanget. Förslag finns på kontaktperson med
Väst med text skrivet ”FRÅGA MIG”. Efter inkommen skrivelse från medlemmar
som på ett positivt sätt visat intresse för att hjälpa till med arrangemanget har styrelsen beslutat att starta en arbetsgrupp kallat trivselgruppen som dessa medlemmar
kommer erbjudas ta hand om. I och med det eventuella införandet av denna trivselgrupp hoppas styrelsen på ett antal personer som mer avslappnat har möjlighet att ta
sig tid med våra nya besökare då denna trivselgrupp inte är ansvarig för våra officiella
tävlingar under veckan. På så sätt hoppas vi att få olika individer som kan fokusera
på olika saker. När man samtidigt är involverad i de officiella tävlingarna och arrangemangen så blir det lätt svårt att hinna med att fokusera på det mer informella även
om individen önskar att denne kunde.
Vad gäller vår tanke med trivselgruppens uppdrag så tänker vi oss denna grupp som
samordnande för alla de aktiviteter som inte består av officiella tävlingar eller åtaganden, samt mycket av det som rör allmän trivsel. Vi ser bl.a. positivt på att trivselgruppen ser över möjligheter att kalla till samkväm och trivsel mellan tävlingar
och aktiviteter, kanske en grillkväll på torsdagskvällen som startup för veckan? Vi
ser också positivt på att trivselgruppen ansvarar för fikabjudningar i samband med
uppfödarmöte mm. Vi vill lämna detta lite öppet till er som kommer att bilda denna
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trivselgrupp att komma med idéer om hur ni vill jobba med trivsel och mottagande
av nya medlemmar som besöker arrangemanget. Styrelsen ser fram emot ett gott
samarbete med trivselgruppen.
Upprätta checklista inför arrangemanget samojedernas vintervecka
Vad gäller förslaget om checklista så är det givetvis något som redan finns inför arrangemanget varje år. Styrelsen jobbar alltid med en lång detaljerad checklista kring
alla moment som rör arrangemanget, både förarbetet och arbetet under arrangemanget. Checklistan avhandlar både vad som behöver göras i detalj och vem som gör
vad. Utan en checklista blir det svårt att driva ett så stort arrangemang. Det är genom
utdrag ur denna checklista vi tidigare år gått ut med förfrågningar om hjälp att bemanna olika poster. Det mesta och största delen av arbetet varje år utförs av våra styrelsemedlemmar som sliter hårt varje år för att alla skall få en vintervecka att åka till.
Införa kommittéer
Vad gäller kommittéer så har styrelsen prövat att utlysa sådana varje år efter efterfrågan från medlemmar men väldigt få till inga medlemmar har varit intresserade av
att bemanna dessa. Styrelsen tror i nuläget vi inte behöver fler kommittéer än vi har.
Men vi uppskattar och vill mer än gärna uppmuntra till den arbetsgrupp för trivsel
och samvaro inför kommande vintervecka som vi är jätteglada för.  
Stuva om i programmet
Det upplevs bland annat att det lätt blir för mycket olika aktiviteter för tätt inpå t.ex.
de officiella tävlingarna. Vi har kikat på programmet för att se vilka justeringar vi
kan göra för att skapa mer utrymme för våra tävlanden att både hinna tävla, ta hand
om sina hundar, deltaga vid andra aktiviteter och samkväm. Likaså har vi försökt ta
hänsyn till att våra arrangörer inte skall behöva avstå vissa delar av arrangemanget
för att hinna med arbetet runt i kring.
Vi har beslutat att flytta Årsmöte till måndagen för att på detta sätt frilägga mer tid i
samband med tävlingen. DP60 önskemål om längre vila innan och att inte hela körningen sker i mörker. Styrelsen avser att lägga starten i dagsljus/skymning och målgång i mörker för att möta samtliga önskemål i en kompromiss. Förslag på tillägg,
startup med grillning på torsdagskvällen. Trivselgruppen kommer tillfrågas om detta.  
Flytt av skidteknikkursen till måndagen. Önskemål har inkommit om att det skall
ligga i mer nära anslutning till helgen så fler har möjlighet att deltaga. För er nybörjare som ännu inte har hunnit skaffa er egna skidor vill vi rekommendera er att kolla
med olika sportbutiker om möjlighet att hyra utrustning innan ni åker för att på så
sätt inte behöva göra större investeringar i utrustning innan ni testat på. En medlem
inkom med önskemål om att hålla förarmötet inomhus. Ej rimligt med tanke på att
mötet tar så kort tid och att det inte finns lokaler för detta på campingområdet. En
medlem saknade info allmänt, styrelsen avser att återkoppla till denne för att få reda
på vad man saknade i och med att det inte hänfördes till någon specifik fråga i enkäten så blir det svårt att veta vad det handlar om.
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Önskemål om att skylta alla kurvor
Det fungerar inte på tävling att göra så. Skyltarna måste sitta på räta ställen och av
rätt anledning, för att det inte ska bli farligt i spåren. Att spåren är kurviga är inget
man skyltar om utan här får föraren läsa av terrängen och förhålla sig till den.
Stämningen i klubben
Under arbetshelgen diskuterade styrelsen klimatet i klubben. Det var högt i tak, luft
rensades och löften om att vi alla skall bidra till bättre stämning i framtiden. Bl.a.
diskuterades grupperingar och kuppverksamhet inför årsmöte, ett tyvärr återkommande fenomen vid årsmötet var och vart annat år, påpekas här är att detta inte är
riktat mot någon enskild person utan ett strukturproblem sedan många år tillbaka
och som fått individer att må dåligt på vägen. Styrelsen är överens om att detta inte
bidrar till något positivt i klubben att gå bakom ryggen på vissa med en dold agenda
och i sämsta fall misskrediterande rykten om dem man vill skall hamna i sämre dager
varför vi i styrelsen lovat varandra att bidra till att detta inte återupprepas.
Mobbning inom klubben
En medlem påtalar i enkätutvärderingen efter vinterveckan att det förekommer mobbing inom klubben. Detta anser styrelsen är ett allvarligt påtalande varför styrelsen
avser att följa upp detta uttalande. Dock är det skillnad på riktig mobbing och ryktesspridning. Styrelsen diskuterar frågan med hög ribba och högt i tak i diskussionerna.
Styrelsen upplever att vi har problem med ryktesspridningar om sakförhållanden som
sedan kallas mobbing.
En mycket tråkig händelse under vinterveckan 2018 var att på lördagskvällen möttes
vår meriteringsdomare av en person som kom ut (utskickad av ett större sällskap)
och ropade på vår domare och undrade om det inte gick att få dessa snabba förare
diskade. Denne menade att de körde ju så fort och vissa andra hade svårt att konkurrera med dessa. Detta ville denna person härleda till att de sett banan innan, genom
spårarbete på skoter.  Ett mycket tråkigt sätt att föröka eliminera dem man ser som
hot i konkurrensen istället för att öka sina egna insatser för att kunna stå sig  mot
dessa. Här skall också påpekas att ingen förare har fördel av att ha kört banan med
skoter innan då det är något helt annat att köra skoter än att köra hund. Påtalas bör
också att banan har funnits där i veckor innan tävlingen och många hade redan kört
banan med sina hundar innan tävlingen vilket stod öppet även för dem som ville ha
våra banarbetare diskade. Alla har haft samma möjlighet att testa banan innan både
med och utan hundar. De enda gånger vi har undanbett användning av tävlingsspåren
innan tävlingens start är de år då det varit så bristfälligt med snö att banansvariga
vill kontrollera banan innan man låter folk träna där då man varit rädd att snön inte
skall räcka till tävlingen om den nöts flitigt innan, och detta har hänt vid kanske ett
par tillfällen under alla de år vi varit i Furudal.
Det är mycket tråkigt att konstatera att man inte är glad och hjärtligt tacksam för att
dessa lägger ner ett hästjobb med att fixa banor som alla andra får möjlighet att tävla
på. Det finns också de som tror att vi kan köpa in dessa tjänster vilket är ännu tråkigare att höra. Till att börja med så bör man fundera över varför vi först och främst
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skall betala för något som vi redan har i klubben. Och vem skall vi köpa dessa tjänster av? Skotergubbarna? Skotergubbarna har inte kompetens för att kunna avgöra
vilka kurvor och branta backar ett 6-spann och ett nordiskt ekipage klarar av utan
att det skall vara farligt. Detta är något som våra banansvariga redan under hösten
lägger tid på att åka upp till Furudal för att påbörja arbetet och åka ut tillsammans
med skoterklubbarna och kika på terrängen. När banan är lagd kan vi absolut köpa
tjänsten av skotergubbarna att köra varv på varv några veckor innan vår tävling går
av stapeln för att trycka en bra och hård botten och detta betalar vi redan många
tusenlappar för. Våra egna banarbetare gör alltid det sista jobbet med banan själva,
med preparering och skyltning. Det är inte heller samma sak att bygga en bana för
och skylta en bana för ett B-spann som för ett A- eller C-spann. A- och C-hundar går
så betydligt mycket snabbare och kräver en annan banstruktur och annan teknik i
skyltningen. För att ro hem arbetet med att både bygga banan och skylta den korrekt
så krävs stor tävlingserfarenhet. Vi i styrelsen tycker denna händelse är ytterst tråkig
och hoppas att vi inte skall behöva uppleva det igen, utan vi hoppas att alla är glada
och tacksamma för att vi har dessa fantastiska eldsjälar som gör detta arbeta år efter
år trots att de får höra en massa tråkiga rykten. Vi skall vara rädda om dessa så vi
får möjlighet att ta del av deras kunskaper fler år. Dessa tre som i dagsläget brukar
arbeta med våra banor är slädförare men de är lika noga med att det skall fungera
även för skidåkarna, vilket de säkerställer genom att ta på sig sina egna skidor och
åka varvet runt för att se att det går. Påtalas bör också att dessa tre förare inte bara
ligger i toppskiktet under tävlingarna i Furudal utan dessa ligger lika mycket i toppskiktet även vid andra tävlingar under säsong efter säsong, på banor de inte jobbat
med eller sett innan.
Vi vill också påminna samtliga om att vara rädda om varandras utrustningar. Det är
inte okej det som hände under årets vintersamling att en individ valde att ställa sig
ock sparka på en annan individs skidutrustning som denne lagt ifrån sig nere på sjön.
Sjön är tillräckligt stor för att man skall kunna gå runt varandras grejer.
En annan tråkig händelse som kommit styrelsen till kännedom är att det förekommit
medlemmar som på plats i Furudal påtalat till annan medlem att denne blivit negativt
behandlad på grund av att denna valt sina kompisar (valt fel sällskap). Vi måste alla
hjälpas åt att bidra till gemenskap och en känsla av tillhörighet. Detta åstadkommer
vi inte genom att behandla varandra illa eller genom att inte acceptera vilka personer
andra väljer att umgås med. Hur skall vi få bort påstådda grupperingar och motsättningar inom klubben om vissa individer tar sig rätten att bestämma vilka andra personer
det är ok att umgås med eller pratat med om man skall bli accepterad och respekterad.
Viktigt att alla går till sig själv och funderar över hur man relaterar till olika människor och hur vi behandlar varandra. Hur svarar vi varandra och vilka undertoner
väljer vi att tolka in?  
Banorna
I utvärderingen av årets vintersamling framkommer det att vissa individer tycker att
banorna är relativt avancerade och inte skapta för nybörjaren som står på släde för
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första gången. Här kan styrelsen till viss del hålla med i påståendet, men det finns en
förklaring till detta.
Tävlingarna under vår vintervecka är ett rasmästerskap och därav är banor mm mer
tekniskt utformade. Varje förare måste tävla efter sina egna förutsättningar. Man kör
t.ex. inte fler hundar på tävling än vad du är van att köra regelbundet på träning hemma och känner dig trygg med. Alla är välkomna att köra mästerskapet men efter sina
egna förutsättningar i rådande förhållanden. Styrelsen uppmuntrar och välkomnar
alla att komma med och köra men vi vill samtidigt uppmärksamma våra förare på att
hålla farten och kraften (antalet hundar) på sitt spann utifrån vad föraren behärskar.
Föraren bör också betänka att banan är av  mer teknisk karaktär med anledning av
att det är ett mästerskap. Kanske bör man välja ett mindre antal hundar om man känner sig osäker på den tekniska utformningen av banan.
Styrelsen är övertygad om att alla kan vara med i gemenskapen vid våra tävlingar
utifrån egna förutsättningar så länge var och en anpassar sitt hundantal utifrån egna
färdigheter och förutsättningar. Dessutom står tyvärr träden där de står och vi har
inte tillåtelse från de över 10 olika markägarna att ta ner massa träd. Vi får förhålla
oss till hur terrängen ser ut.
Varför kör vi DP10 på en 12 km-bana? Detta grundar sig i ett årsmötesbeslut för
många år sedan efter en inlämnad motion. En anledning till detta var att klubben av
rent arrangörsmässiga orsaker inte klarar av att hålla med dubbel utrustning för våg,
tidtagning och funktionärer. Motionen kom till i och med att det började hända att
ägare till hundar som gick DP10 istället för att köra dem i mål (ca 2km till) så bröt
de hunden vid tidtagaren på 10 km och lastade hunden i bilen samt utrustningen som
då inte kunnat kontrolleras efter reglerna.

Styrelsen har också diskuterar vad är en elitklass? Bland annat har styrelsen diskuterat utifrån följande jämförelse mot utställningsverksamheten. Om en hund tex fått ett
cert på utställning eller har en massa championtitlar skall den då inte kunna konkurrera med de hundar som ställs ut för första gången? Våra duktiga förare bör ses som
förebilder och mål istället för hinder på vägen som man vill ta bort.
Vända sig mot utländska förare.
Styrelsen håller med om att det är en brist att vår inbjudan och info kring arrangemanget oftast bara går ut på svenska. Detta avser styrelsen att försöka förbättra till
kommande år.
Eget informationsansvar
Styrelsen strävar hela tiden efter att bli bättre på att informera och vi har tagit till oss
av idéerna om att det behöver komma upp bättre information om t.ex. vart de olika
tävlingarna och aktiviteterna äger rum, kanske behövs både kartor och pilar som
visar vägen. Utöver att styrelsen skall sträva efter god information till medlemmarna
så måste också alla, varje medlem, vara medvetna om sitt eget ansvar att informera
sig genom att ställa rätt frågor till rätt personer på ett konstruktivt och trevligt sätt
om man saknar något. Styrelsen diskuterade också att vi upplever att all information
oftast finns tillgänglig för medlemmarna men konstaterar att det kanske för vissa blir
för mycket information på samma gång kring vinterveckan att man inte hinner läsa
allt och därför upplever sig inte fått tillräcklig information. Styrelsen vill be samtliga
medlemmar att läsa igenom den information som kommer ut ordentligt och återkoppla till oss om det är något vi missat eller bör förtydliga.  Vi jobbar alla ideellt och
måste hjälpas åt att komplettera och lyfta varandra.

Olika arrangemang har olika tekniska banor. Furudal är ett mästerskap och där av
mer teknisk. Styrelsen är överens om att Furudal skall fortsätta vara ett mästerskap
med en mer teknisk bana. Både nybörjare och rutinerade är givetvis välkomna till
Furudal och köra på den enligt många väldigt roliga banan. Många upplever den
rolig i och med att den är lite svårare. Likaså passar en teknisk banan vår ras bättre
då samojeden ofta uppskattar variationer och många kurvor och kortare raksträckor.
Samojeden triggas av att de inte vet vad det finns bakom nästa hörna. Påtalas kan
också det faktum att samma ekipage som startade DP10 i Furudal och sedan även
i Hamra så tar de sig runt på liknande tider trots skillnaden i banans tekniska utförande.
Elitklass och tävlingsklass
I utvärderingen av vinterveckan är det ett par individer som efterfrågat elitklass. Styrelsen har diskuterat detta och ställer sig frågande till om vi över huvud taget har
några elitförare inom vår ras. Vi har vad styrelsen vet inga sponsrade förare eller
förare som driver med hundkörning på heltid. Våra förare inom rasen har samtliga
hundkörningen som en hobby vid sidan av ett heltidsjobb mm.
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Vänlig hälsning: Styrelsen för SPHK samojedhund.

Nya hedersmedlemmar från våra rasled (samojedhunduppfödare)

Rasklubben för samojedhund vill uppmärksamma utnämningen av två nya hedersmedlemmar i SPHK som betytt oerhört mycket för rasen samojedhunden, för rasklubben, SPHK och även SKK. Vi är oerhört glada och stolta över att just dessa två
fått denna utnämning.
Elga Karlsson kennel Great:

Till vänster Elga på 1970-talet med sin första samojed, hund Great. Till höger Elga med samojeden
Zouroff 2012.

Redan på 1970-talet var Elga aktiv i spåren med sina hundar. Här på en av SPHK första nometävlingar
tätt jagad av ett huskyspann.
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Elgas första valpkull på tidigt 1970-tal.

Elga har ägnat 50 år till att helhjärtat jobba för rasens bevarandestatus som brukshund. Elga har varit med och jobbat fram mycket av grunden till det vi har idag både
vad gäller rasklubben, SPHK och även de verktyg vi idag använder för att förvalta
vår arktiska draghund, domarkompendier, domarkonferenser, meriteringsregler, rasstandarder, etablerat begreppen polara egenskaper och mycket mer. Elga har alltid
funnits med i olika sammanhang, arbetsgrupper, styrelser och valberedningar. Alltid
redo att ta diskussionen för rasens framtid och fortsatta utveckling som bruksras. Vi
hoppas från djupet av våra hjärtan att vi alla i framtiden kommer fortsätta att arbeta för bevarandet av rasens ursprungliga utseende och de polara egenskaperna som
drag-/slädhund på precis samma sätt som Elga alltid fört debatten. I nuläget tänker
vi mycket på Elga som för närvarande är sjuk och önskar henne tillfrisknande och
ett stort krya på sig. Med anledning av detta och Elgas stora betydelse för rasen och
SPHK kommer styrelsen för Rasklubben att sända Elga en fin krya på dig bukett och
visa att vi tänker på henne.
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Lillholmsjö 2007. Annica Uppström med sina
samojedhundar. Foto: Ylva Malmberg.

Annica Uppström kennel Nordviken

Elga vinner avelsklass med sin senaste kull i Furudal 2012.

Sen har vi också Annica Uppström kennel Nordviken som även hon gjort oerhört
mycket för vår ras, rasklubb och SPHK. Annica och hennes man Nisse köpte sin
första samojedhund av Elga 1983 och har sedan under sina aktiva år med rasen varit
ledande inom brukssidan med Samojed. Ett stort antal kullar med fina bruksresultat
hann det bli, både polarhundschampions och trekkehundschampions. Annica har alltid jobbat väldigt hårt och intensivt både för rasklubben, SPHK och även ett antal år
för kennelklubben. Även Annica har vi att tacka för allt jobb med att ta fram mycket
av grunden till det vi har idag vad gäller de verktyg vi idag använder för att förvalta vår arktiska draghund, domarkompendier, domarkonferenser, meriteringsregler,
rasstandarder, varit med och etablerat och befäst begreppen polara egenskaper och
mycket mer. Annica är numera även exteriördomare och dömer på olika utställningar
inom SPHK, SKK m.m.
Något som dessa två också varit föregångsmässiga i är att leta avelhundar inte bara i
sitt eget närområde. Utan också både i andra delar av landet, bland grannländer och
även hämtat avelsmaterial ända från Amerika och på så sätt bidragit till ökad genetisk variation och goda bruksegenskaper.
Vi är så glada och stolta över att få uppmärksamma just dessa två då de är grunden
till så mycket av det vi idag försöker förvalta och vara rädda om för att fortsätta i
Elgas och Annicas fotspår. Från rasklubbens sida är vi oerhört tacksamma för allt
dessa två bidragit till för samojedhunden som ras och även som mentorer för oss som
försöker jobba vidare i deras fotspår.
Vänlig hälsning: Styrelsen för SPHK samojedhund.

Till vänster: Annica Uppström med sitt team i
Åsarna 2007. Foto: Wille Carlsson.
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Annica Uppström med samojedtiken Yelena som
också var mamma till hennes senaste kull
samojeder.

En lång och snörik vinter är nu till ända. Jag hoppas
att alla har fått fantastiska släd- och skidmöjligheter med sina hundar denna säsong. I Kiruna har vi
haft slädsäsong från november nere i skoterspåren
till april uppe i bergen, precis som resten av landet
så försvann snön fortare än fortast denna vår.

www.malamuteklubben.se
Ordförande och webbansvarig
Peter Hultgren, 070-260 62 33
Österbacka 11, 622 67 Tavelsjö
ordforande.am@sphk.se

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

Nu drar vi in på en ny säsong, vandrings- och sommarsäsongen! Många låter hundarna få sin välförtjänta vila efter en hårt arbetande vinter, och många
väljer att fortsätta aktivera sina hundar under säsongen. Jag själv älskar vandringen lika mycket som
slädkörningen och ser fram emot att njuta av några
berg denna sommar, få komma ut på tu man hand
med hundarna för att få den viktiga egentiden och
klövjeträningen.  
Styrelsen har haft sin arbetshelg, det var en väldigt
rolig och givande helg där vi kom ikapp med mycket
som legat på bordet. Att få träffas och prata i ett och
samma rum är något lättare än skype-samtalen som
vi annars har, några av oss passade även på att köra
lite hund tillsammans.
Vi är nu en grupp som äntligen har börjat arbeta
med RAS. Vi har några roliga meriteringar och
snöträffar i schemat och så har vi även legat i full
planering inför Malamutespecialen och Björnrundan som har sina inbjudningar här i polarhunden.
Under Björnrundan ska vi även ha en liten uppfödarträff, och vi planerar även en större till nästa
år. Vi hoppas att många vill komma på våra event
och att de blir uppskattade!   Håll koll på hemsidan, Instagram & Facebook för uppdateringar!

Björnrundan/Vildmarkslunken 2018
I år återför Malamuteklubben Björnrundan till ”ursprunget” i Nornäs för
att deltaga i VMDK’s arrangemang Vildmarkslunken i ett samarbete mellan
klubbarna.
Plats: Nornäs
Datum: 29-30 september 2018 (gemensam körning på lördagen).
Malamuteklubben har under många år arrangerat Björnrundan,
en barmarksträff och ett bra tillfälle att få en gemensam uppstart på säsongen.
I år återgår vi till ursprungskonceptet, att samarrangera denna träff med
Vildmarkens Draghundsklubb i Nornäs under namnet Vildmarkslunken.

Alla är varmt välkomna att delta!
Malamuteklubben vill rikta en särskild inbjudan till alla våra uppfödare
eftersom vi i samband med barmarksträffen siktar på att hålla en mindre
uppfödarträff under lördagskvällen.
Mer information kring årets upplägg och anmälan kommer senare så håll utkik
på hemsidan samt i sociala medier!

Trevlig sommar till alla medlemmar, hoppas vi ses
på någon utställning - eller varför inte på en vandringstur?
Hälsningar från Sekreterare Amanda
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SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute
hälsar er hjärtligt välkomna till
årets malamutespecial!
Allhelgonahelgen 2-4 november 2018

Vaggeryd - Hoks Camping

Gemensam middag på lördag kväll, anmälan till anmalanam@sphk.se senast 19
oktober, mer info fås per PM.
Söndag
Rasmästerskap i barmark med direkt start från campingen!

Fredag
Vi börjar med medlemsmöte för att sedan tillsammans köra hund på kvällen på
banor i anslutning till campingen.

Boende
Vi rekommenderar boende på Hoks Naturcamping www.osterskog.se,
vilket ni bokar själva via mail till:
naturcamping@osterskog.se eller telefon till Anna 070-2361010.

Lördag
SPHK Rasklubb för alaskan malamute bjuder in till officiell utställning lördag
3 november i Vaggeryd

Varmt välkomna önskar styrelsen för SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute!
Vid frågor kontakta Amanda på sekreterare.am@sphk.se

Domare: Ralph Campbell, Norge

Vid frågor angående utställningen kontakta vår CUA
Jennie Kraft Hult: 0722135227

Klasser/anmälningsavgift
- Valpklass 4-6 mån
150:- Valpklass 6-9 mån
150:- Juniorklass 9-18 mån
350:- Unghundsklass 15-24 mån
350:- Bruksklass 15 mån och äldre
350:- Öppen klass 15 mån och äldre
350:- Championklass 15 mån och äldre
350:- Veteranklass 8-10 år
150:- Veteranklass över 10 år
gratis
- Barn med hund
50:-, anmälan på plats
Från och med 3e fullbetalande hund 150:- (gäller ej valp & veteran)

För anmälan skicka mail till anmalanam@sphk.se

Skriftlig anmälan sker på SKK’s anmälningsblankett (som nås via SPHK’s och
SKK’s hemsida) och skickas per e-post till:
anmalanam@sphk.se eller post till
Jennie Kraft Hult, Bunkris 114, 796 99 Älvdalen .
Sista anmälnings- och betalningsdag är 12 oktober. PG 697925-6.
Ej inbetalda anmälningar innan 12 oktober får icke deltaga enigt SKK’s
policy. För svenska utställare/ägare i de officiella klasserna krävs medlemskap i
SPHK. PM och katalog skickas ut per mail, så var noga med att ange rätt mail
i anmälan.
Efter utställningen har vi föreläsning där Ralph Campbell berättar om dagens
utställning, sina erfarenheter av att döma rasen Alaskan Malamute och förhoppningsvis bjuder på en och annan anekdot från hans karriär som slädhundsförare
där han bland annat genomförde finnmarkslöpet med malamuter i spannet.
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Tior (Snowstreams Viola Elatior)
och Volki (Snow Shadow´s First
Born Star) på väg över de vita
vidderna mot Helags.
[Foto: Petter Hillborg}
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Siberian husky

Rasklubben för siberian husky inbjuder till officiell utställning
för renrasiga siberian husky
Söndagen den 7 oktober 2018
Plats: Vilsta sporthotell, Eskilstuna

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Ylwa Malmberg,

Team Israelsson Sally. [Foto: Nicole Fhors, Raxeira's]

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

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

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
vanervind@gmail.com

Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen
070-647 59 49
lottanaprapat@gmail.com
Suppleant 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

Domare
Jesper Andersson - Valpar och Hanar
Anna Törnlöv - Tikar
*** Med reservation för ev domar ändringar ***

Här kommer en kort rapport från lite av
vad som hänt i rasklubben.
Vid årsmötet i Särna tackade vi av Therese Lindahl,
Kenneth Svensson, tack för den här tiden och det
arbete ni lagt ned. Linda Nordlund finns kvar i styrelsen men är numera suppleant. Ny i styrelsen är
Maria Pålsson och Eva Maria Taavo. Välkomna! Vi
som sitter kvar sedan tidigare är Ylwa Malmberg
(ordförande), Lotta Antoniusson (vice ordförande/
avelsansvarig), Agneta Nilsson-Hörnlund (sekreterare) och Jenny Larsson (kassör).   Vi har en ny
utställningsansvarig i Marita Pettersson. Vi tackar
Tina Lindh-Ohlson för den här tiden. Andreas Sande
har bett om att få avgå som meriteringssekreterare.
Andreas har gjort ett fantastiskt fint jobb under de
år han suttit på posten. Vi har idag ingen ersättare.
Är du intresserad, hör av dig.
Rasklubben hade i maj en arbetshelg.   Helgen fokuserade på arbetet med RAS. Hur förvaltar vi den
arbetande polara siberian huskyn som beskrivs i rasstandarden. RAS ska kunna kopplas till meriteringstillfällena såväl som våra utställningar. Båda är en
utvärdering av aveln. Inavelsgrad och hälsoaspekter
är också viktiga parametrar.  Målsättningen är att ha
ett nytt reviderat ras i slutet av året.

Anmälan
SKK internetanmälan http://kennet.skk.se/anmalan/
Anmälningsavgifter
Valp 4-6 mån
Valp 6 - 9 mån
Juniorklass, 9-18 mån
Unghundsklass, 15-24 mån
Bruksklass, 15 mån o äldre
Öppen klass, 15 mån o äldre
Championklass, 15 mån o äldre
Veteran 8-10 år
Veteran över 10 år
Barn med hund
Parklass

t.o.m 9/9 -18
10/9 - 16/9-18:
200
300
200
300
350
450
350
450
350
450
350
450
350
450
350
450
Gratis
Gratis
50 kr, anmäls och betalas på plats
50 kr, anmäls och betalas på plats

Flerhundsrabatt
Gäller endast officiella klasser, dvs gäller ej valpar och veteraner.
Efter 2 fullbetalande hundar i officiell klass, reduceras priset till 180 kr/hund,
vid anmälan av samma ägare. OBS! Gäller endast t.o.m söndag 9/9.
Sista anmälnings- och betalningsdag är söndagen 16/9.
Alla anmälningar är bindande!
Efteranmälan t.o.m 16/9 och i mån av plats!
Betalning till vårt bankgiro: 751-6289 , SPHK Rasklubb för siberian husky
Märk inbetalningen med hundens regnr samt ägarens namn.
Veteraner över 10 år och flerhundsrabatten kan ej utnyttjas via SKK’s internetanmälan. Mejla vår kassör: jennylar1@hotmail.com . Bifoga kvitto på anmälda
hundar samt skriv kontouppgifter så betalar vi tillbaka pengarna.

Nisse Uppström 070-2482005
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OBS!
Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK.
Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK’s regelverk.
Medtag giltigt medlemskort i SPHK till utställningen. Gäller ej valpklass som är
inofficiell.
För utlandsägd hund måste kopia av stamtavlan bifogas i anmälan.
Upplysningar
Marita Petterssonnilsson, tel: 0760 - 28 00 59, marita101husky@gmail.com
Varmt välkomna!

www.gronlandshund.sphk.se
Sommaren kan vara tid för valpar, här en liten bild på Staika
och Vaimok vid ca. 10 veckors ålder hösten 2006.

Sekreterare

Hej!

Vi pratade också en hel del om våra meriteringstillfällen. Tyvärr har Therese som
varit vår meriteringsansvariga valt att avgå. Den största anledningen är att hon har
blivit så illa bemött. Vi jobbar alla ideellt. Styresledamöter är vanliga människor, vanliga människor som är medlemmar i klubben, precis som du. Det här är personer som
valt att lägga tid och energi för att arbeta för en sak. I rasklubbens fall, rasen siberian
husky. Det blir svårare och svårare att få människor att arbeta helt ideellt utan någon
som helst ersättning. Vi ska vara rädda om varandra. Konstruktiv kritik är bra men
elakheter och smutskastning kommer aldrig att leda till något gott.
Det känns tråkigt att jag ens ska behöva ta upp detta. Så nu över till något roligare.
Du har väl bokat in helgen den 6-7 oktober för dubbelutställning i Eskilstuna. I år
samarbetar vi med SPHK Mälardalen. Det blir utställning i dagarna två. Vi hoppas
på att få se många fina hundar. Vi kikar också på andra aktiviteter. Har du förslag på
vad du skulle vilja ha utöver utställningen i samband med rasspecialen hör av dig till
någon av oss i styrelsen. Inbjudan till rasspecialen finns på separat plats i tidningen.
Försök nu att njuta av sommaren och inte längta allt för mycket till vår favoritsäsong,
vintern.
Styrelsen för siberian husky genom Ylwa Malmberg

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

Sofia Wallin,
sekreterare.grl@sphk.se

Nu är det sommar och de allra flesta har paus och
vila med sina hundar från arbete i selen. Det finns
många andra trivsamma aktiviteter och stunder som
vi alla har med våra hundar så nu hoppas jag att ni
kikar på hemsidor och facebook under senare delen
av sommaren. Då får ni koll på vad väntas av aktiviteter och händelser under ”hösten-förvintern” som
jag kallar det där vi bor.
Ni som har grönlandshund och har önskemål till
oss i styrelsen hör av er! I dagsläget är det rätt så
tyst i alla inkommande flöden om önskemål så vi
är inte överarbetade p.g.a. av det, med andra ord
– Välkommen med tankar och önskemål till oss i
styrelsen.
Hälsningar Helen

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

Ledamot
Josefine Dömstedt
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant
Niklas Karlsson
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se

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
Lennart Andersson

Valberedning
Sandra Tellström
Elin Matsson
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Polar Trax Dizzy miss Lizzy ”Diza” med sin bästa vän Bianca njuter av utsikten på toppen av Städjan. [Foto: Mia Karacs]

Wintertime is funtime. Tior (Snowstreams Viola Elatior) trivs bäst när marken är vit.
[Foto: Petter Hillborg]

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

För skönare stunder och mindre stress
– välj Hillebergtält!

keron
Ett väldigt starkt, mångsidigt och rymligt
fyrasäsongerstält i vår black label-serie.
Perfekt året om för äventyr med mycket
utrustning. Finns som 3- och 4-personerstält.
Christina Nisula/samoyedadventure.blogspot.com

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

