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

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

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

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

Annonspriser i POLARHUNDEN (för företag, kennlar m.m.) 

Medlemmar annonserar gratis under vinjetten MEDLEMSANNONSER i slutet av tidningen. 
Redaktionen mottager tacksamt material om polarhundar, friluftsliv och berättelser och resultat från aktiviteter 
m.m. som kan vara av intresse i POLARHUNDEN. Vi förbehåller oss rätten att sovra bland materialet samt 
att rätta och förkorta insända artiklar. Bilder emottages tacksamt. Fullständig bildtext inkl. fotografens namn 
skall bifogas. Alla bilder skall vara märkta med namn och adress samt medsänd ett färdigfrankerat returkuvert.

Medlemskap i Svenska Polarhundklubben:
Årsavgiften är 380:-, familjemedlem 70:-. Medlemskap erhåller DU enklast genom att ringa till 
Svenska Kennelklubben (SKK). Telefon 08- 795 30 50. Du uppger att det avser medlemskap i 
SPHK, kennelklubben tar samtliga uppgifter, glöm inte att uppge DIN RAS. 
Frågor rörande medlemskap och adressändring:
Maria Gustafsson, Ekorrsele 35, 922 91 Vindeln, Tel 0933-63055, 0705-799 338 
maria@auroraborealis.nu 

SPHK på Internet
http://www.sphk.se

ISSN 0282-1478

UTGIVNINGSDAGAR 2016:

 Nummer 5:  Manusstopp 4 nov.  Utkommer v. 51

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

För bokning, kontakta redaktör: 
Mia Karacs (se gråa rutan ovan)
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SVENSKA POLARHUNDKLUBBEN
är den enda officiella rasklubben för de stora spetshundraserna, alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojed. 
Klubben är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb.
Svenska Polarhundklubbens målsättning är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet 
genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polar-
hundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a 
draghundar, att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med 
frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, 
hundägaren och hundägandet. 
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar. 
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande: Anders Hörnlund ordforande@sphk.se
 Sandbäcken 1. Torsö 070-56 11 516 
 542 91 Torsö 
Sekreterare:  Emma Månsson sekreterare@sphk.se
 Splintvägen 6   073 421 97 11
 831 72 Östersund 
Vice ordförande Petra Dalenklint petra.dalenklint@gmail.com
 Hjälstavägen 1 070 273 75 42
 749 62 Örsundsbro 
Ekonomiansvarig Helene Ouchterlony frankochhelene@telia.com
 Hanstaviksvägen 15  08-570 275 65
 134 61 Ingarö 070-334 65 39  

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra: Elisabeth Lönnberg 0911-100 91, 070-587 32 66
Nedre Norra:  Alf Hallén  070-216 75 88
Mälardalen: Petra Dalenklint 070-273 75 42
Södra:  Sverker Björk 070-563 30 40
Västra:  Rose-Marie Eklund 0301-212 23
Västra: Marita Johnsson 0522-66 32 12

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

Tävlingsekr.: Karina Andreasen nighttrail@nighttrail.com 
 Syrenstorpsvägen 20 0647-104 60
 830 05 Järpen 073-063 80 99
Utställningsekr.:  Linda Almquist snotrollens@telia.com 
 Gerstorp Tjärarp 1 013- 583 73
 585 99 Linköping 

Nr 4 2016

INNEHÅLL
Ledarskallet .............................. 4
Nya medlemmar ...................... 5
Västra ....................................... 8
Södra ...................................... 10
Mälardalen ............................. 11
Gävle-Dala ............................. 13
Nedre Norra ........................... 14
Övre Norra  ............................ 15
Jacques Suzanne - L. Liljedahl .... 19
Hundgårdshund - M. Karlsson .... 24
Till fjälls.. - B. Malmström ........... 28
Favorit i repris - Att titta efter fart .. 32
Alaskan malamute .................. 39
Samojed ................................. 51
Siberian husky ........................ 58
Grönlandshund ...................... 61
Medlemsannons ..................... 64

Nytt nummer av Polarhunden i Era händer. Vissa 
nummer är lättare, andra svårare att sätta ihop. 
Vissa gånger får jag ett överflöd av material och 
bilder, till andra nummer måste jag hitta utfyll-
nadsmaterial. Detta var ett sådant nummer där 
flera distrikt har ”glömt” att skicka. Jag säger 
glömt för jag tror inte att det är så att distriktet 
inte har något att säga till sina medlemmar! Jag 
hoppas i alla fall att det inte är så.

Hur som helst så har jag fått önskemål om att pu-
blicera några artiklar igen från tidigare Polarhun-
den. Artiklar som har varit mycket intressanta el-
ler upplysande. 

I detta nummer, på sidan 32, kommer därför  en 
artikel från 1991, nummer 4: Att titta efter fart, 
ur boken ”The speed Mushing Manual” av Jim 
Welch.

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN

//Mia

Night trail Back to Black.
[Foto: Boel Malmström]

Omslagsfoto:
Midsommarpromenad. 

[Foto: Björn Andersson]
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Du som vill bli medlem i SPHK, gör så här:
Ring SKK 08-795 30 50 (tfn.tid mån-fre 10-12 och 13-15) och tala om att du vill bli medlen 
i SPHK och vilken ras du har. SKK får på så sätt alla uppgifter de behöver och det blir färre 
fel. SKK skickar dig ett inbetalningskort och du blir medlem så snart du har betalt.

ELLER gå in på SPHK:s sida och titta under bli medlem och gör detta online. Snabbaste 
och enklaste sättet.

Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm ej att ändra din adress om du flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK.

Maria Gustafsson/medlemsansvarig SPHK

Övre Norra
Sanna Eriksson/Mattisudden, Maria Andersson/Luleå, Jennifer Sundberg/Luleå

Nedre Norra
Petra Södermark/Bastuträsk, Anne Charlotte Nilsson/Östersund, Ulf Brändström/
Hörnefors, Peter Hultgren/Tavelsjö, Emma Larsson/Umeå, Henrik Eriksson/
Mattmar

GävleDala
Marlene Lagerström/Arbrå, Emma Källström/Trönödal, Johnny Eriksson/Järbo, 
Louise Törnberg/Segersta, Sara Olausson/Insjön

Mälardalen
Wilma Forsberg/Fellingsbro, Simon Persholt/Sala, Susanne Thorberg/Fellingsbro, 
Susanne Eriksson/Almunge, Emma Johansson/Östervåla

Västra
Kari Lipponen/Göteborg, Maurice Hermans/Lakene, Niklas Karlsson/Snimskog, 
Trine Andreassen/Skara, Emelie Linnarsson/Västerlanda, Heidi Simonsson/
Stenungsund, Johanna Ternander/Målsryd, Roger Alm/Östervåla

Södra
Hampus Karlsson/Finspång, Mella Sejfic/Oskarström, Madelaine Bengtsson/
Helsingborg, John Hjelm/Mönsterås, Josefin Nilsson/Vetlanda, Anita Klang/
Eldsberga, Birgitta Jöneros/Dalby

LEDARSKALLET
Hej på er!

Inledningen av sommaren var intensiv 
och den takten fortsätter ända fram till 
SPHK’s arbetshelg. Det hela började med 
en kallelse/inbjudan till Svenska kennel-
klubben, där prov- och tävlingskommit-
tén ville få klarhet i och förtydliganden i 
de förändringar som föreslagits i de nya 
meriteringsreglerna. Det var ett bra och 
konstruktivt möte. Parallellt med det-
ta hade SPHK fått frågan om vi kunde 
ansöka om WSA VM 2018 i sprint och 
medeldistans. Mästerskapet skulle äga 
rum i Sveg. Frågan kom bl.a. från Desti-
nation Sveg, som genom ett ”leader” pro-
jekt vill marknadsföra orten. Arrangören 
räknar med omkring 300 deltagare och 
tävlingen ska gå på skidstadion i Sveg. 
SPHK vill inte medverka i ett så stort ar-
rangemang då de ekonomiska riskerna är 
alldeles för stora för vår klubb. Därför sa 
SPHK’s styrelse nej till en VM ansökan. 
Då kom WSA’s ordförande med förslaget 
att en annan aktör kunde ansöka och stå 
bakom mästerskapet. Faktum är att ett 
land kan ha flera klubbar som är medlem 
i WSA. Det är alltså inte enbart SPHK 
som kan vara med. 

Därefter var det bara att titta framåt 
mot nästa uppgift, WSA’s generalför-
samling den 20 – 21 juli i Tyskland. 
Motionerna skulle tänkas igenom och 
besvaras, antingen på tyska eller engel-
ska. Under våren hade WSA frågat om 
Polardistans kunde stå som arrangör för 
WSA VM i långdistans 2017 med plats 
i Särna. Representant för SPHK var Ka-

rina Andreasen. Under fyra år har hon 
arrangerat Polardistans med framgång. 
Hon åkte ner för att berätta vad som 
krävs och hur det är att vara arrangör 
av en långdistanstävling, en tävling vars 
signum är gemenskap. Det är den enda 
tävlingen i världen som tar hänsyn till 
renrasiga polara hundar i både B och 
C klass. Med det fina EM arrangemang 
som genomfördes 2016, beslutade WSA’s 
styrelse att Polardistans med all sin en-
kelhet får arrangera WSA VM i långdis-
tans 2017.

För den som vill och kan avsätta tid, an-
mäl er som funktionär på Polardistans. 
Det är intensivt men ger er också möj-
ligheten att på nära håll träffa erfarna 
veterinärer och duktiga hundförare från 
olika nationer. En erfarenhet för livet om 
man har ambitionen.

I skrivande stund planerar vi även för 
arbetshelgen på Broby gård, som har 
ett fullspäckat schema. Där kommer vi 
att informera om SPHK’s kommunika-
tionsplan, etiska program, rasklubbarnas 
kontinuerliga arbete med RAS m.m. Där-
utöver måste vi prata om konsekvenser, 
tankar och funderingar runt omorganisa-
tionen. Det är viktigt att medlemmarna 
känner att de har inflytande och möjlig-
heten att påverka genom sina förtroen-
devalda i rasklubbar och distrikt, men 
det förutsätter också att man deltar på 
arbetshelgen. 

Anders Hörnlund  
ordförande
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POLARDISTANS 2017, 7-10 mars 

VM i långdistans 
För 17:de året i rad inbjuder SPHK hundförare av renrasiga polarhundar (alaskan  
malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky) till Polardistans. 
Årets tävling blir en riktigt stor händelse då de två distanserna PD160 och PD300 
har VM-status. För att få tävla om VM-titeln krävs att den klubb man tillhör är 
medlem i WSA, eller att man har ett enskilt medlemskap i WSA. 

Tävlingarna genomförs, liksom tidigare år, med start och mål vid Särna Camping 
i Särna. 

Grupp B: alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Grupp C: siberian husky
*/  För att klassen skall få VM-status krävs minst 5 startande spann. Vid för få star-
tande i respektive klass, kan klasserna inom samma grupp komma att slås ihop.

OBS!  Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast sista betal-
ningsdag enligt ovan för att anmälan skall registreras.

Startavgiften sätts in på BG 5574-8404, Polardistans, IBAN NO: SE58 8000 
0836 8398 4336 6932, BIC/SWIFT: SWEDSESS. Ange namn, adress, telefon och 
e-postadress på betalningen. 

                  

Klasser */ Sista betalningsdag Startavgift

PD 160

Pulka      1-4 spann

Släde B      6 spann 

Släde C      6 spann

2016-11-30

2016-12-31

2017-02-27

2 500 skr

3 000 skr

4 000 skr

PD 300 

Pulka      1-4 spann

Släde B      8-spann

Släde B    12-spann

Släde C      8-spann

Släde C    12-spann

2016-11-30

2016-12-31

2017-02-27

3 500 skr

4 000 skr

5 000 skr

Ett nytt tidsredovisningssystem kommer att användas vid 2017 års tävling vilket 
medför att anmälan kommer att ske på ett nytt sätt. Information om hur du an-
mäler dig kommer att redovisas på hemsidan. Tävlingen öppnar för anmälningar 
den 1 oktober 2016.

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda. 

Hemsidan, www.polardistans.se, uppdateras kontinuerligt, så det är viktigt att 
besöka den regelbundet för att få den senaste informationen. 

Svenska Polarhundklubben hälsar alla välkomna till 
POLARDISTANS!

Den naturliga utmaningen

Tior (Snowstreams Viola Elatior) och Volki (Snow Shadow´s First Born Star) 
spejar ut över vilda vackra Vålådalen. [Foto: Petter Hillborg]
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http://www.vastra.sphk.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Hej mina polarvänner.

Hoppas ni haft en underbar och trevlig sommar 
och semester. Visst har det varit skönt men det är 
ännu skönare nu när temperaturen äntligen sjunkit 
och man har möjlighet att ta sig ut på fler dragtu-
rer med hundarna. Det märks på hundarna att de 
också tycker att det räcker med sommaren och att 
säsongen äntligen satt igång för dem igen.

Vid den här tiden har de flesta av er säkert kom-
mit igång med säsongen, kanske redan hunnit med 
någon/ra tävling/ar.  I skrivande stund har vi inte 
hunnit ha vår polarhund träff eller vår utställning 
på Tånga hed. Det enda jag kan berätta om polar-
hundträffen är att det blev totalt 16 deltagare, 5 
ledare och 2 funktionärer. Häften av deltagarna an-
mälde sig till gröna kortet. Jag får berätta mer om 
polarhundträffen och utställningen på Tånga Hed i 
nästa nummer.  

Styrelsen har under försommaren haft en arbetshelg 
där vi planerat vad vi kan hitta på för olika aktivite-
ter till er medlemmar. Så det är jättebra att ni följer 
oss på Facebook. Där kommer det att komma upp 
aktiviteter. För att ta del av vad vi kommer fram till 
i våra möten, kan ni gå in på vår hemsida och läsa 
mötesprotokollet.

För er som kommit igång med er träning - Hur går 
det för er? Vi hoppas på att få fina bilder som ni vill 

Arbetshelgen. 

dela med er. Jag har redan sett massor med fina bilder där ni exempelvis är ute och 
simmar med er hund/hundar och andra har varit på vandring, jättebra av er! Nu när 
vi drar oss mot mörkare tider är det några saker som är viktiga att tänka på, som är 
bra att ha med sig under träningen såsom reflexväst, hjälm, handskar, pannlampa/
belysning, första hjälpenväska m.m.  Detta vet säkert många av er redan om men tål 
att upprepas :-)..... 

Tillsammans är vi starka

Med vänliga hälsningar 
Jose Perez // Ordförande SPHK Västra

På fjällsemester i Vemdalen. Fugitive’s Smella & Youkon i led, med Lizzie i wheel och 
Charlie Lundgren på släden. [Foto: Nicole Fhors]
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Ordförande 
Sverker Björk, 0705-63 30 40
info@lanjas.se

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

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

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

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

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

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

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

Aktivitetskommittén
Markus Christiansen, Cecilia Almén

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

www.sphk.se/sodra

Midsommarpromenad. [Foto: Björn Andersson]

Min bästa kompis Tior (Snowstreams Viola Elatior).
 [Foto: Petter Hillborg]

Ordförande
Petra Dalenklint, 070-273 75 42

petra.dalenklint@gmail.com

Vice ordf. 
Lars Jämtsved, 073-626 92 84

larsjamtsved@gmail.com

Sekreterare
Jo-Anne Norén, 070-681 33 91

jo_anne_noren@hotmail.com

Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83

helene.wrnr@gmail.com

Ledamot
Jeanette Engström, 073-533 81 60

nettis_87@hotmail.com

Suppleant
Anders Ryttinger, 076-813 68 00

aryttinger@gmail.com

Suppleant
Eliza Tiirikainen, 073-673 40 06

blatassens@gmail.com

http://malardalen.sphk.se

[Foto: Donald Eriksson].

Sunshine Husky Izor with Fugitive.
 [Foto: Jonas Nilsson]
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Ordförande
Krister Mattsson, Ljusne  072-725 94 01

krister@nattfrosten.se 

Sekreterare
Ann Tigerstrand, Voxna, 070-209 42 88

anntigerstrand@spray.se

Kassör
Malin Sundin, Orsa 070-639 85 36 

ylajarvis@gmail,com

Ledamöter
Michael Berglöf, Mockfjärd

qola@msn.com  070-727 37 71

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

Suppleanter
Jessica Cerny, Järbo

jessica@varghvites.com  073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna  076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Monika Berglöf, 073-612 47 29 

monika_101@hotmail.com  

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

Webmaster
Jessica Cerny, jessica@varghvites.com  

073-628 09 79

www.sphk.se/gavledala

Jag hoppas att alla har haft en bra höst och att trä-
ningen är i full gång. De flesta av oss har troligen 
suttit i sommarhettan, drömt om vintern och lagt 
upp målen för säsongen. Oavsett om det är VM, 
vitabandet eller fjällturer med vänner så hoppas jag 
att alla har roligt tillsammans med sina hundar.

GD har i skrivande stund inga tävlingar bokade, 
men det ser ut som det även denna säsong blir en 
tävling tillsammans med Vildmarken draghunds-
klubb i Nornäs v.6 och att Fäboddraget blir v.11. 
Mer information om detta i kommande nummer.

Håll även koll på vår facebooksida för snabbare  
information om träffar, tävlingar och utställningar: 
https://www.facebook.com/groups/217679134948126/

Även om du inte planerar att tävla så fundera på 
om du kan ställa upp som funktionär. I vårat områ-
de så är det GDs tävling i Nornäs och Polardistans 
som kommer behöva frivilliga.

Krister Mattsson

Fugitive’s Gale & Fugitive’s Winch. [Foto: Malin Granqvist]

DRAGHUNDCENTER 
- FÖR ETT AKTIVT LIV MED HUND

STORT SORTIMENT AV DRAGUTRUSTNING OCH HUNDTILLBEHÖR. 
EGEN TILLVERKNING AV LINOR OCH VAJERPRODUKTER.

http://draghundcenter.se/webshop/

Medlemmar i SPHK får 10% på utvalda produkter i shopen om koden 
SPHK10 lämnas i kassan

Fyra glada killar. Tior, Volki, Togo och Petter på tur i Härjedalen. 
[Foto: Lars Hillström]
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Ordförande
Annica Andersson, 0693-150 00, 
070-272 53 12
Rettingsvägen 7, 840 60 Bräcke
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I skrivande stund sitter vi på SPHK’s arbetshelg på 
Brobygård. 

Vi kommer att beröra olika viktiga punkter så som 
skks omorganisation, de nya meriteringsreglerna 
som gäller från 1/1 2017.

Nedre norra har bestämt att ansöka om att få ha 
Polarhundsmästerskapen 2017 och om det går som 
vi vill blir det i Sveg och som ett för VM. Styrelsen 
återkommer så fort som möjligt med hur utfallet 
med ansökan blev.

Polardistans 2017 är också en viktig punkt som 
kommer att avhandlas på arbetshelgen.

I övrigt planerar vi en medlemsträff under hösten. 
Mer info om detta kommer på hemsida och Fb.

Vänliga hälsningar Annika

[Foto: Patricia Fürnkranz]
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Nu är hösten i full gång och vi i övre Norra har en 
del aktiviteter inplanerade. Först ut är helgen 22-23  
oktober med drag/höstträff i Boden, se separat 
annons.  Det kommer även ut info på hemsidan och 
facebook.

Den 13 november ska vi ha en föreläsningsdag - Den 
arbetande hunden, på Grans naturbruksgymnasium 
i Öjebyn/Piteå där Håkan Nisula och Cari Rörström 
ska hålla föredrag och vi kommer även att ha 
genomgång av de fyra polara raserna med deltagande 
hundar och speaker i frågan blir utställningsdomare 
Kurt Nilsson, se separat annons. Även här kommer 
info att finnas på hemsidan och facebook.

Sen blir det ”juluppehåll” för planerade aktiviteter 
och fler kommer efter årsskiftet.

Hoppas att ni alla har en fin hundträningshöst så 
ses vi!

Hälsningar 
Styrelsen i övre norra

Ljusvattutjärns Nordiska Skirner liggandes bredvid 
Ljusvattutjärns NH Nevada. [Foto: Ulf & Annica Sahlman]



Polarhunden 4/2016   1716   Polarhunden 4/2016

Välkomna till höstens föreläsningsdag 
söndag 13 november

Var: Grans naturbruksgymnasium, Öjebyn, Piteå

I år ska vi få inspiration av och få ökade kunskaper i ”livet med polarhund - 
den arbetande hunden” av Håkan Nisula och Cari Rörström.

Kort beskrivning av föreläsarna
Håkan och hans hustru Christina har många års erfarenhet av att arbeta med, 
bedriva uppfödning och lyckas med tävling, långdistanstävling, fina fjällturer 

och meriteringar med sina samojeder.
Cari Rörström arbetar både med slädhundar, deltar i Team Sweden och arbetar 
med brukshundar. Hon har sitt företag TopDog hundskola i Kiruna och kan ge 

oss kunskap och inspiration i hundkörning och lydnad m.m.

Vi kommer även att ha en genomgång och beskrivning av de fyra polara raser-
na, med hundar representerade.

Söndag 13 november kl 09.00-15.00
Kostnad: 100 kr för medlem och 150 kr för icke medlem

Försäljning av kaffe, the, fika och lunch kommer att finnas på plats.

Anmälan till: Helen Söderström, hedsvedjan@hotmail.com
Telefon: 076 14 65131

OBS! Kommentar på facebook är inte giltig som anmälan.

Välkomna på dragträff i Boden helgen 22-23 oktober

Var: I skogsområdet mellan Mockträsk och Vändträsk.
Skyltning från Mockträskvägen kommer att finnas inför helgen.

Vi träffas, kör hund i varierade längder och övernattar i tält.
Några tält, sovsäckar och liggunderlag finns för utlåning om någon vill prova 

sig för första gången och saknar utrustning. Givetvis kan man komma och delta 
som en dagsutflykt!

Var och en tar med sig mat och dryck för helgen, vatten till hundar finns att 
hämta i bäckar (kanske inte drickvänligt för oss).

Enklare kartor kommer att finnas över området.

Mer info kommer att finnas på hemsidan då det närmar sig.

Anmälan till: Helen Söderström, hedsvedjan@hotmail.com
Telefon: 076 14 65131

Varmt välkomna!
/styrelsen Övre Norra.
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17:e året i rad! 

SPHK’s LÅNGDISTANSTÄVLING 6-11 MARS 2017 (v 10)
WSA Världsmästerskap

Funktionär på Polardistans 2017?
Visst låter det roligt och spännande att vara med på en långdistanstävling för 
polarhundar? Har du möjlighet att vara med? Då lovar vi dig att det kommer 
att bli en intensiv och intressant vecka med lite sömn men med många skratt. Du 
kommer också att få många nya upplevelser och stor gemenskap. Ju fler vi blir 
desto lättare blir arbetsbördan! Vi behöver DIG som kan tänka dig att jobba hårt 
under en vecka mot mat och husrum.

Vi behöver funktionärer som bland annat kan hjälpa oss med att:
• arbeta med sponsorer, media och marknadsföring
• arbeta ute på checkpoint med att bygga upp och plocka undan samt ta emot 

och hjälpa de tävlande tillrätta
• arbeta med att förbereda och genomföra banketten med prisutdelningen
• arbeta i sekretariatet med webb, tidsrapportering m.m.
• assistera domare och veterinärer
• agera fotograf

För mer information om de olika arbetsområden gå in på www.polardistans.se 
under ”Vill du bli funktionär” och läs mer. 

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till tävlingsledaren på 
e-post funktionar@polardistans.se  eller per telefon till 
Karina Andreasen på +46 (0)730-638099.

Anmäla dig som funktionär gör du enklast via webben. 
Hoppas att vi ses!
Karina Andreasen
Tävlingsledare Polardistans 2017

Jacques Suzanne – en bortglömd kändis
Av Louis Liljedahl

Det finns polarhundsmänniskor som har levt anmärkningsvärda liv, 
men som är mer eller mindre bortglömda idag. En sådan person var 
Jacques Suzanne, och en kort resumé över han liv kan kanske vara av 
intresse för polarhundsfolk idag. 

Jag hade turen att från den amerikanska 
malamuteklubben, AMCA, få några uni-
ka foto som föreställde Jacques Suzanne, 
bilder som aldrig publicerats. Därför 
väcktes mitt intresse för denna man, vars 
namn jag dock innan hade stött på i mina 
eftersökningar av material om malamu-
tens och eskimåhundens historia. Sedan 
dess har jag av några amerikanska vän-
ner fått bilder av vykort på huvudper-

sonen, som vi skall se var duktig på att 
saluföra sig själv. 

Det är nog inte många inom polarhunds- 
och polarexpeditionsvärlden idag som 
känner till Jacques Suzanne. Han var 
en äventyrare, utforskare, skulptör och 
målare, skådespelare, djurtränare, släd-
hundsförare, författare, kompositör, stor- 
viltsjägare, rodeoryttare, hästmänniska 

En ung Jacques Suzanne med en malamuteliknande hund.
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och en kändis. Han hyste ett övergri-
pande intresse för de infödda arktiska 
folken och deras hundar. Bland annat 
genomförde han under 20 månader en 
800 mil lång tur genom Sibirien med sina 
hundar, som sägs ha varit ”malamuter” 
(som vad man kan se på bilderna inte var 
helt ”rena” eskimåhundar p.gr.a. storle-
ken). Där levde han ett helt år med samo-
jedfolket och fångade deras livsstil i sina 
målningar.

Albert Jacques Suzanne föddes den 17 
april, 1880 i den lilla staden Trouville-
sur-Mer, Normandi, Frankrike. Han gick 
i konstskola i Le Havre och gifte sig med 
Juliette Isabelle Emma DuChemin den 5 
december 5 1903. Efter att hans fru dog 
i barnsäng emigrerade han till USA, dit 
han anlände den 21 oktober 1905. 

Den 17 maj 1914 gjorde New York-
borna stora ögon när han körde nerför 
den femte avenyn med en släde på hjul 
och 20 hundar framför. Ekipaget skulle 
till lite nordligare regioner. Han lämna-
de Broadways ljus och hävdade att han 
kände samhörighet med is och snö och 
norrsken, som han var så förtjust i. Jac-
ques Suzanne längtade tillbaka till norr. 
 

En medelålders Jacques Suzanne med en malamuteliknande hund.

Bilder på nästa sida

Över: En åldrande Jacques Suzanne med hun-
dar, som enligt medföljande text var från Nova 
Semlja, nordligaste Kanada (numera Nunavut). 

Lägg märke till stolbenen, som är gjorda av 
renben med klövarna kvar.

Under: Målning av Jacques Suzanne. 
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Denne äventyrare levde senare delen av 
sitt liv i på sin ranch i Lake Placid, New 
York. Där födde han upp vad man på den 
tiden kallade huskyhundar att användas 
i film och att köra turister med. Själv 
kallade han dem för malamuter, men av 
bilder att döma ser hans hundar mer ut 
som stora hundar av typ McKenzie River 
Husky. På en del bilder anges hundarna 
vara sibiriska. Själv tror jag at det var en 
salig blandning, som det ju var på den ti-
den. Han medverkade som skådespelare 
i ett flertal stumfilmer på 1910-talet till-
sammans med sina hundar.

Hans ranch blev en populär turistattrak-
tion, där man kunde se hundar, tränade 
vargar, hästar, prärievargar och andra 
djur. På vintern körde han turister i 
hundspann. Turisterna kunde få fotogra-
fera ”scener” med sig själv i, och till detta 
fick man låna indian- och eskimådräkter. 
För vuxna var priset 1 dollar, för barn 25 

cent. Han försörjde sig på det. Några av 
filmerna spelades även in på hans ranch 
i Lake Placid.

Han gifte sig sent i livet med Hannah 
Moynihan och tillsammans fick de tre 
barn, Pierre, Jacque och Ninon. Ett av 
barnbarnen, som heter Jackie Suzanne, 
finns f.ö. på Facebook! Det sägs att några 
av hans malamuter var med på någon av 
amiral Byrds antarktisexpeditioner samt 
att hans blodslinje av malamuter lever i 
än idag. 

Jacques Suzanne dog 87 år gammal den 
12 augusti 1967. Så här står det på hans 
gravsten i North Elba-kyrkogården i 
Lake Placid – “Jacques Suzanne (1880-
1967), a Frenchman who called the Adi-
rondack Mountains home for more than 
40 years.”

Vykort som Jacques Suzanne sålde, med han själv som musher i Lake Placid 1932.

Jacques Suzanne med stor polarhund. 
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Jag kan givetvis inte alla fakta kring just 
precis detta fall. Men det är inte första 
gången som jag möter den här frågan. 
Mina hundar bor också ute om dagarna, 
någonting som jag med jämna mellan-
rum behöver argumentera för.

Jag kan förstå detta. Att man som ägare 
av en innehund kan tycka att det är rent 
djurplågeri att lämna sin hund utomhus 

om dagarna. Instängd i en gård av nät 
och med en liten träkoja att ligga i. De 
flesta hundar som lever ett liv inomhus 
skulle troligen bli helt förkrossade av 
att bli lämnade sådär. Utestängd, utan 
mänskligt sällskap. Nej, ingen innehund 
ska tvingas att bo i hundgård. De är gi-
vetvis vana vid, och anpassade för, ett liv 
inomhus.

Ett liv som VI har vant dem vid.

En hund som lever i flock behöver inte 
”läsa tidningen”. Den lever i tidningen.

Kommer ni ihåg hur hundar levde i det 
vilda? Nej, ingen av oss minns den tiden 
– det är flera generationer sedan. Vi är få 
som har fått uppleva att se hundar i sitt 
naturliga tillstånd numera. Men jag vill 
tro att de flesta av oss har läst, hört eller 
åtminstone kan räkna ut hur hundar en 
gång i tiden levde. De flesta hundar levde 
i flock, höll sig till ett särskilt territorium 
och trivdes bra med det. Nu är detta helt 
och hållet min egen gissning, men när de 
sökte sig till människan så var det nog 
inte i huvudsak för att få komma in och 
ligga i soffan. Inte heller för att få gå 
koppelpromenader och ”läsa tidningen”. 
Nej, de sökte sig till människan för att 
få mat.

Sedan den dagen så har vi följts åt, vi 
människor och hundarna. Alltmedan 
utvecklingen har gått framåt så har hun-
darna mer och mer anpassat sig efter vår 
mänskliga värld. De är verkligen fantas-
tiska för detta. Tänk vilka trofasta och 
vänskapliga kompisar vi har fått! Hun-
darna har inte bara anpassat sig för att 
leva ett liv tillsammans med oss. Många 
hundar har även anpassat sig till att ar-
beta för oss på en mängd olika sätt.

De flesta hundar är anpassade till 
livet i den mänskliga miljön.

Det finns olika sätt att leva med en hund. 
Det vanligaste vill jag tro är att ha dem 
som sällskap. Som en familjemedlem i det 
vardagliga människolivet. Många hun-

dar trivs otroligt bra med detta, älskar 
sin familj, myser hemma i soffan medan 
husse och matte jobbar och hoppar av 
lycka när det är dags att gå ut och ”läsa 
tidningen”. Det är fantastiskt att hundar 
kan ge och få så mycket glädje i livet! Jag 
vill inte ta detta ifrån någon. Det är verk-
ligen vackert.

Så jag kan förstå detta. Jag kan förstå 
att man som ägare av en innehund kan 
tycka att det är rent djurplågeri med ute-
hundar. Därför måste jag ändå skriva. 
Jag vill förklara och ge perspektiv. Hun-
darna var nämligen från början inte ett 
inomhusdjur. Deras favoritsyssla var inte 
från början att ta en promenad och ”läsa 
tidningen”. Många hundar lever det livet 
idag och är väldigt lyckliga med det. Men 
många hundar har ett annat typ av liv – 
och kan vara lika lyckliga för det!

En hundgård är lika stor som en mindre 
lägenhet. Den har en plats där hunden 
kan hoppa upp och sitta när den vill spa-
na på fåglar, förbipasserande människor, 
bilar och djur. Hundgården har en koja 
där hunden kan söka skydd mot väder 
och vind, isolerad och fylld med värman-
de halm. Det är ”hundens naturliga liv” 
i en lyxversion med maten serverad och 
daglig aktivitet i form av flockliv och ar-
bete för den som önskar.

Jag älskar alla mina hundar djupt! Det är 
av kärlek som jag vill låta dem leva utom-
hus, i naturen som de älskar så mycket.

Jag förstår att en mjuk soffa och koppel-
promenader är ett stort behov för många 
hundar. Men det är i grund och botten 
inte naturliga behov för hunden som 
art. Hundar vänjer sig vid livet med oss 
människor så som vi lever det. Det är det 

En hund som lever i flock behöver inte ”läsa tidningen”. Den lever i tidningen.

Hundgårdshund av ren kärlek!
Marlene Karlsson

Det var en tjej som skrev ett inlägg på Facebook igår. Hennes granne 
hade hotat med att anmäla henne för att hon hade sin hund ute i hund-
gård om dagarna. Hundgården hade godkända mått, en koja och upp-
höjd liggplats. Allt som krävs enligt våra svenska djurskyddslagar. Vad 
var det grannen ville anmäla?
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fina med denna älskade varelse! Men när 
vi börjar tycka att det är djurplågeri att 
låta hundar leva ett liv som ligger när-
mare deras naturliga ursprung, då har vi 
någonstans hamnat på avigsidan. När vi 
tycker att hunden som art har det bättre 
när den är ensam i en lägenhet än när den 
sitter utomhus på en koja och tittar på 
fåglarna – ja då måste vi nog fundera en 
gång till. Visst så stämmer det på många 
hundar. Men det är för att de har vant sig 
vid en annan typ av liv. Ett mänskligt liv.

Hur kan det vara djurplågeri att låta 
hundar vara hundar? Det finns självklart 
lägen där även en hundgårdshund be-
höver vara inne. Den kan vara sjuk, få 
omtanke och vård. Den kan vara gam-

mal och frusen. Den kan sakna päls som 
en följd av att den har anpassat sig till 
livet med människan – som individ eller 
som ras. Själv så har jag mina hundar 
inomhus ofta. Flera timmar varje dag. 
Ibland försöker jag att ha dom inne på 
natten med, men oftast med följden att 
de väcker mig på natten och vill gå ut till 
sina kojor. Då får jag ge vika med mina 
mänskliga vanor och släppa ut dem.

Så tänk en gång till? Ett annorlunda liv 
behöver inte alltid betyda att det är ett 
sämre liv. Kom ihåg hur flexibla och 
anpassningsbara våra älskade hundar 
är! Jag låter mina hundar bo ute. Om 
jag bara följde mina egna känslor och 
lät min kärlek till dem ta över så hade 

jag haft dem inne hela tiden. Men de är 
vana att bo ute. De älskar att vara ute. 
De vill gräva, bädda i sin koja, kura ihop 
sig jämte sin kompis och borra in nosen 
i svansen. De vill andas frisk luft och 
vakna mitt i natten för att rulla sig i den 
nyfallna snön. Tänk en gång till? Ibland 
kanske saker inte är så som vi människor 
först tror, med vårt mänskliga perspektiv 
på hunden och livet.

Vi älskar våra hundar, både du och jag. 
Vi vill båda ge dem de allra bästa. För din 
hund betyder det att ligga i soffan. Att få 
gå ut och ”läsa tidningen”. För min hund 
innebär det att få uppleva naturens alla 
skiftningar. Väder och vind. Att andas 
frisk luft. Att leka med sina flockvänner 

och att få springa långt och fort i sele. 
Jag låter mina hundar leva utomhus. Av 
ren kärlek.

Jiepeer’s Sauron gillar halmen lika mycket som soffan.De flesta hundar är anpassade till livet i den mänskliga miljön.
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TILL FJÄLLS LÄNGS VÄLTRAMPAD LED
Boel Malmström

Prova är viktigt för att veta. En devis jag brukar försöka följa. Men hur 
gör man om man vill att första upplevelsen ska ge mersmak? Svar: Gå 
en fjällklassiker. 

KLASSIKER. Att vandra i fjällen med 
packning och hund ska vara roligt. Har 
man inte gjort det tidigare är Jämt-
landstriangeln en bra prova på sträcka. 
Inga utmanande backar. Inga komplice-
rade vad. Lättillgängligt och en vältram-
pad led att följa mellan fjällstationerna 
Stor Ulvån, Blåhammaren och Sylarna. 
Tyvärr glömde jag bort populäriteten på 
denna klassiker när jag skulle introducera 
min sambo till aktiviteten fjällvandring. 

En aktivitet jag ville att han skulle upp-
leva lika fantastisk som jag själv tycker 
det är att vandra med sitt bohag på ryg-
gen tillsammans med hundarna. För mig 
symbolen för frihet.

Kö

Vi var på väg söder ut och passerade 
Jämtland. Ett perfekt fjällstopp för att få 
röra på benen för både oss och hundarna 

innan fortsatt färd. Det var juli månad 
vilket innebär högsäsong för turismen. 
Det är känd fakta. Parkeringen vid Stor 
Ulvån var full men med lite skicklighet i 
hur man backar med hundsläp fann vi en 
plats för oss. Vi måste ha valt de varmas-
te dagarna den sommaren, termometern 
visade närmare 30 grader. Inte perfekta 
förhållanden för polarhundar att vistas i 
fjällen. Vi enades om att vila dagtid och 
gå tidig morgon eller sen eftermiddag. 
En förmån när det är ljusa sommarnät-
ter. Dessvärre hade övriga vandrare enats 
om samma sak. Vi hade inget val utan 
tvingades in i ledet med alla andra som 
skulle ge sig i väg ut på fjället. Och vi var 
definitivt inte ensamma om att ha hun-
dar. Tydligen var det många barnfamil-
jer som också tyckte att triangeln var en 
bra introduktion till fjällvandring för jag 
har inte sett så mycket barnfamiljer i fjäl-

len samtidigt. Det var allt från spädbarn 
hängandes i olika bärsystem till barn som 
var stora nog att bära en liten men egen 
packning på ryggen. Härligt, tycker jag, 
med föräldrar som tar barnen med sig ut 
i naturen. 

Jakt

Några kilometer senare hade kön tunnats 
ut och vi fick vår första känsla av vidder-
na och fjälltopparna. Efter ett tag fann vi 
en vackert belägen och avskild plats att 
vila på intill en jokk som hundarna glatt 
hoppade i. Jag har vandrat en del i fjällen 
med hund genom åren men aldrig sett så 
mycket renar på en och samma yta som 
längs med Jämtlandstriangeln. Till slut 
blev det nästan för mycket jaktpåslag på 
hundarna och vi började hota på skoj om 
att för varje ren ni vill åt blir det extra 

Gällde att fylla på vätskedepån och svalka sig längs alla vattendrag.Ayla höll koll på renarna.
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vikt i klövjan. Hotet fungerade dåligt 
men jaktpåslag är helt klart något att ta i 
beaktning inför kommande turer. Vilken 
kraft det finns i motivation.

Mycket prat

Vi lyckades gå omlott med de flesta vand-
rarna så upplevelsen trots högsäsong 
blev bra. Fem mil är inte långt att gå och 
man hinner knappt bli trött i fötterna 
av packningen. Och stoppen längs den 
vältrampade leden med pratglada för-
bipasserande i värmen var bara trevligt. 
De ställde nyfikna frågor om våra polar-
hundar, samojed och alaskan malamute, 
och tog bilder. Alltid roligt när någon be-
römmer ens hundar. Lite förvånande kan 
jag dock tycka att många inte kände till 
att samojeden är en polarhund, att den 
används till drag och passar väl till att 
klövja med. Vi träffade också mer erfaret 

hundfolk, alla med olika raser. Det blev 
mycket prat om hur mycket en hund bör 
bära och vad gör man om hunden råkar 
ut för en olycka. Två intressanta frågor.

Mersmak
Kåtan restes i kvällsolen, hundarna sov 
nöjda under stjärnorna och vi njöt av den 
tystnad som bara kan infinna sig på fjäl-
let. Min sambo fick mersmak och ville se 
fjällmassiven bortom de stora turiststrå-
ken. Nästa fjällresa planerades där och 
då. 

För den som undrar så klarade hundarna 
värmen oväntat bra, även om jag inte 
skulle rekommendera att vandra när det 
är som varmast och mest knott och mygg 
mitt i sommaren. Föredrar personligen 
sensommaren och hösten. 

Leden runt Jämtlandstriangeln var mer än vältrampad stundvis. 

Vårt läger. Vid regn fanns det plats att låta hundarna sova inne i kåtan.

Fikapaus för alla. 
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Vintern är slut och det är 

dags för barmarkssäsongen. 

Passa på att köpa en ny Dyck 

Cart träningsvagn nu.  

 

 

 

Aurora Borealis HB 
Ekorrsele 35 
922 91 Vindeln 
0933-630 55 / 073-0933 076 
info@auroraborealis.nu 
 
 
 

 

 
Information: 
Ett begränsat antal vagnar finns 
hemma för direkt leverans. Finns 
inte vagnen i lager är det ca 6-10 
veckors leveranstid. 
 
 

KIM 

LENNO 

Touri 

19 500 SEK 
 

26 500 SEK 

41 500 SEK 

I skrivande stund har vi i styrelsen nyligen haft ar-
betshelg och SPHK C ska ha sin kommande helg, 
vilket innebär att vi för tillfället jobbar intensivt 
med all planering inför kommande säsong och 
klubbarbete med allt vad det innebär.

Sommaren lider mot sitt slut och dragsäsogen när-
mar sig med stormsteg. Vissa av er har säkert redan 
kommit igång medan andra får vänta lite till p.g.a. 
sensommarvärme, men med hösten så följer många 
roliga event att åka på både inom rasklubben och 
allmänt så det är ju bara att hålla ut! 

Malamuteklubben kickstartar säsongen i vanlig 
ordning med klassiska Björnrundan som även detta 
året efter positiv respons är förlagd i Lillhärdal med 
sin vackra vilda natur. I år har vi senarelagt den till 
14-16 oktober för att få lite mer behaglig tempera-
tur. Vi hoppas på lika god uppslutning som förra 
året, om inte ännu bättre! 

Våran rasspecial är näst upp och infaller ju som all-
tid på allhelgonahelgen, detta året är den förlagd i 
Huså, Åre kommun. En mysig liten by på baksidan 
av Åreskutan med härlig atmosfär. Temat för i år 
är Malamuteklubben 30 år och detta kommer ju 
så klart uppmärksammas på flera sätt vilket vi tror 
och hoppas att ni medlemmar kommer uppskatta 
stort, så missa inte årets rasspecial!!

www.malamuteklubben.se

Ordförande 
Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49

michelle@hundsteg.se

Vice ordförande
Therese Tess Lindman, 0767-92 63 40 

lindmantess@gmail.com

Sekreterare 
Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se

Ledamot/Kassör
Ida Törnwall, 073-073 31 63

tornwall@hotmail.se

Ledamot
Frida Björcman

F.b@live.se

Suppleant
Fanny Walleryd

Meriteringssekreterare
Michelle Ohlsson (se ordf.)

Avelsråd
Linda Söderström,  0739-38 03 55

polarcollie@gmail.com
Göran Dernebo, 

Anki Heinonen, vetanki@gmail.com
Anki Emanuelsson, 0295-431 03

Gillermossen 101, 74891 Österbybruk
cahppes@gmail.com 

Utställningssektion
Jennie Kraft Hult - Certifierad utst.arr. 

(CUA) (Sammankallande)
072-21 35 227 alt. 033-27 10 32

tama.icequeen@gmail.com
Annelie Carlsson

annelie-carlsson@hotmail.com

Tämjantorpets Knob Creek fiskar med husse.

Välförtjänad rast för Lapplands Draghundar i fjällen efter 5 mils körning. [Foto: Monika Karlsson]
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Annonserna för våra event finner ni lite längre bak i tidningen, på rasklubbens hem-
sida och på facebook.

Jag och dom andra i styrelsen hoppas att ni haft en skön sommar, önskar er alla en 
god höst och ser fram emot att göra denna säsongen till en succé tillsammans med er!

Se så! Ut och njut med era hundar nu, och glöm inte ta med kameran!

Bästa hälsnignar Therese Tess Lindman, v.ordförande

5-spann ute på härlig 
tur i Jämtlandsfjällen 

en dag i april

Angelo har varit hos oss under sä-
songen och tränat hundarna. 
[Foto: Sandra Tellström]
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Varmt välkomna till SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute

Malamuteveckan 2017

Grövelsjögården
Vecka 6 (4-11 februari)

Malamuteveckan hålls efter förra årets succé igen på Grövelsjö-gården, perfekt 
beläggen precis vid fjällets fot har vi vacker utsikt över de norska fjällen. Gården 
ligger strax under trädgränsen på 782 m.ö.h. Naturen finns alldeles invid knutar-
na och det omgivande området är sparsamt exploaterat. Här har vi tillgång till 
milsvidder av hundkörningsmöjligheter. Vi bor tillsammans i deras vandringshem 
som vi har hyrt helt för oss själva, där bor man i två eller fyrbäddsrum. I priset 
ingår sex middagar (ej lördag/ankomst dag), frukost samtliga dagar, alla kväll-
saktiviteter, kvällsfika, barnaktiviteter, gemensamma turer och allt annat smått 
och gott under veckan. Allt detta till ett fantastiskt pris.

2700 kr/person 
2400 kr/barn (4-15 år)

ANMÄLAN 
Anmälan sker till Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se. Först till kvar gällande 
platserna, sista anmälningdagen är 22 december. Du betalar en anmälningsavgift 
på 700 kr senast 20 dagar efter anmälan, resterande 2000 kr betalas senast 10 
januari. Din anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till någon annan.

HUNDKÖRNING 
Under hela veckan så erbjuds hundkörning på skoterspår i vacker natur i vari-
erade distanser. Vi ordnar med gemensamma turer för nybörjaren likväl den er-
farna. Vi äter lunch på fjället och njuter av hundar i sitt rätta element tillsammans 
med gamla bekanta och nya vänner. 

DRAGPROV
”Dragprov 10” anordnas tisdag den 7 februari.
Startavgift 250 kr. Anmälan senast 27 januari, efteranmälan mot en extra kost-
nad på 100 kr.
Motionsklass: 150 kr

”Dragprov 60” anordnas fredag och lördag den 10-11 februari.
Startavgift 450 kr. Anmälan senast 31 januari, efteranmälan mot en extra kost-
nad på 100 kr.
Motionsklass: 150 kr

BARNAKTIVTETER
Bakkväll. Skattjakt! Lära sig köra hundsläde. Läxstudio (med lärare)

KVÄLLSAKTIVITETER
Kvällstid kommer vi för den som vill ordna med gemensamma lättsamma aktiv-
iteter anpassade till deltagarna. Exempelvis är redan nu inbokat en filmkväll med 
popcorn där vi visar prisbelönta ”The Great Alone” med fyrfaldiga vinnaren av 
Iditarod Lance Mackey. Fredagkväll den 10 februari är det rasklubbens årsmöte.

MIDDAGAR
Middag ingår i priset och klubben ordnar med inköp och planering. En av kväl-
larna får du donera lite tid och hjälpa till att laga maten. Allt du behöver göra 
är att dyka upp i köket på angiven  tid, råvaror, recept med mera kommer finnas 
till hands! Är du vegetarian eller har några allergier, vänligen meddela oss det i 
samband med din anmälan.

Varmt välkomna till en SUPERvecka!
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Välkommen till 
Björnrundan 2016

15 oktober (14-16/10) Lillhärdal, Dalarna

Vi i malamuteklubben har valt att lägga även detta års upplaga av Björnrundan 
i Lillhärdal.
 
Vid en liten sjö och bäck finns den mysiga Salixbyn utan tillgång till el och vatten. 
Där bor vi tillsammans i sann vildmarksanda för att kvällstid samlas runt elden 
och dela roliga anekdoter och erfarenheter. Styrelsen ser fram emot att träffa er 
där!

Om Banan
Vi kör ca 3,7 mil i kuperad terräng på fina vägar och efter önskemål från del-
tagare förra året körs banan åt andra hållet. Sträckan är traditionellt uppdelad 
i etapper, med tre checkpoints om man vill, på ca. 12, 20 och 30 km där det 
finns badmöjligheter för hundarna. Möjlighet till följebil finns för er som inte vill 
köra hela rundan. Detta är ingen tävling utan snarare en gemensam tur både för 
nybörjare som erfarna, en gemensam kickoff på säsongen. Alla raser är varmt 
välkomna att delta.

Vi kommer att erbjuda grillad korv vid sista checkpoints och det kommer även 
finnas lättare fika eller frukt vid de andra. På lördag kvällen bjuder vi på kolbulle 
vid stugbyn över eldstaden, där finns också möjlighet att grilla medtagen mat.
De flesta kommer fredag och stannar till söndag.
 
Boende
Vi har hyrt hela Salixbyn med tillgång till åtta stugor som har totalt 32 sovplat-
ser, samlingsstuga, bastu, två badtunnor och fyra kanoter.
Boende i stuga kommer kosta 250 kr per natt och person eller 1000 kr för hel 
stuga.
Bor man två nätter bli priset istället 200 kr per natt och person eller 800 kr för 
hel stuga.
Det finns även plats att ställa upp några husvagnar/husbilar eller tält
vilket då kostar 100 kr per natt.
Begränsat antal platser!

Om man hellre vill sova på Lillhärdals camping med alla dess bekvämligheter så 
finns den någon mil bort och bokas direkt till campingen. Lillhärdals camping: 
Telefon 0680-301 38, info@lillhardalscamping.se

Samling lördag 15 oktober kl. 9.00 på ”gårdsplan” vid stugbyn för genomgång 
av banan och utdelning av startbevis. Vi försöker sen starta en timme senare.
 
Anmälan och bokning av boende görs till Ida på tornwall@hotmail.se
Deltagaravgift 200 kr/pers för eventet inkluderar startavgift och mat under lör-
dagen. (250 kr utan föranmälan och betalas då på plats) 100 kr extra för famil-
jemedlem som bara vill äta. All betalning görs till plusgiro 69 79 25-6 senast 30 
september.

Eventet finns även på facebook, sök på Björnrundan 2016.
 
Vid frågor och funderingar kontakta
Ida: tornwall@hotmail.se   073-073 31 63
Varmt välkomna, gamla som nya!

Sphk’s rasklubb alaskan malamute 

Snowstreams Mustela Eversmannii. [Foto: Ylwa Malmberg]
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Välkomna till

Snöträffen 2017
Överstbyn, Luleå 6-8 januari

I Råne Älvdal med sin vackra och hänförande natur, där spåren ringlar sig fram 
genom  skogar, myrar & isar har vi förlagt årets Snöträff!

Själva Överstbyn som ligger ca. 7 mil norr om Luleå är mycket snösäkert och i 
området finns en fin draghundskultur sedan många många år.

Start och målgång sker från draghundsentusiasten Lasse Lundborgs gård där 
sekretariat, kåta samt eldstad med försäljning av grillat kommer finnas.

Dragprov
Alaskan malamute, Inbjudna: Samojed, grönlandshund (se med resp rasklubb)

DP10: 6 januari - 200 kr/spann 
DP60: Heat ett 7/1 Heat två 8/1 - 450 kr/spann

Motionsklass
Alla hundraser är välkomna, minimumålder 12 mån.

10 km: 6, 7, 8 – 150 kr/spann
30 km: 7 & 8/1 200 kr/spann/dag

Klubben följer WSA regelverk

Anmälan och betalning 
Görs via mail till lindmantess@gmail.com samt betalning via klubbens PG.nr: 
69 79 25-6 senast 27 dec 2016.
Efteranmälan till 4 januari med ett tillägg på 100 kr/startande spann.
Skriv följande i anmälan: 
-  Namn samt vilken klass, om du kör släde, pulka eller linköning samt antal 
hundar/spann
-  Vilken ras du har
Om du önskar att meritera, vilket dragprov du vill göra
-  Om du vill delta på gemensam middag under lördagskvällen, antal pers (till 
självkostnadspris)

Gemensam middag
Lördag kväll i Kåtan på startområdet. Detta behöver du föranmäla till, begrän-
sat antal platser! 
Meny: fläskkarré, rödvinssås & potatisgratäng, grönsaker, bröd och smör, 
kladdkaka samt dryck.
Pris/person 235:-. Bokning sker via mail lindmantess@gmail.com senast 27 dec 
2016.

Boende
Sörbyn   www.sorbyn.se,  
Valvträsk   www.valvtrask.se  
Vi rekomenderar att man bokar boende i god tid!
  
Vi behöver funktionärer! Intresserad eller har frågor kontakta eventansvariga:                                  
Tess 076-792 63 40 lindmantess@gmail.com eller S-O 073-313 14 46

Varmt välkomna! SPHk:s rasklubb Alaskan Malamute 

Kennel Ljusvattutjärns 
Siberian Husky 

/Storuman. 
[Foto: Annica Sahlman]
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Varmt välkomna till SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute

Malamutespecialen 2016
Hyttgården, Huså

4-6 november

Tema: ”Malamuteklubben 30 år – back to basic”
Fredag 
Barmarkstävling – the race is on! Snabbast vinner, kör så det ryker!
Barmarkstävling i två heat (fredag och söndag). Vi gör det enkelt och okomplice-
rat, två klasser och hoppas på ett stort deltagare antal i varje klass. Sammanlagda 
tiden på de två heaten vinner i vardera klass, prisutdelning på söndag förmiddag 
efter heat två. 

16.30 Heat ett, obligatorisk samling och bangenomgång

Distans: ca. 5 km. 

Klasser: 
•	”Till fots” – Linlöpning 1-2 hundar (hund minst 12 månader)
•	”På hjul” – allt med hjul 1-2 hundar, hjälmtvång (hund minst 12 månader)
•	Frivillig bonustävling, bästa halloween-utklädnad pris (frivilligt)
•	Motionsklass (för dig utan grönt kort)

Startavgift: 100 kr/spann (inkluderar bägge heaten) betalas senast 28 oktober till 
PG 697925-6. 
Anmälan på plats: 200 kr/spann 
(WSA’s tävlingsregler som gäller, grönt kort krävs för tävlingsklasserna).

20.00 Föreläsning
Tina Langåssve som har kört slädhundar två säsonger i Kanada och Alaska kom-
mer att berätta om sin tid där och visa bilder. En intressant reseskildring om 
hundkörning och allt från tävlingar, avel, kost och träning. Rasklubben bjuder 
på kaffe och kaka!

Lördag 
09.00 Hundutställning. Anmälningsavgift/klasser: 
Valpklass: 4-6 månader 150:- 
Valpklass: 6-9 månader 150:- 
Juniorklass: 9-18 månader 30:- 

Unghundsklass: 15-24 månader  350:- 
Bruksklass: 15 månader och äldre  350:- 
Öppen klass: 15 månader och äldre  350:- 
Championklass: 15 månader och äldre  350:- 
Veteranklass: 8-10 år  150:-  
Veteranklass: Över 10 år:  gratis
Barn med hund:  50 kr, anmälan på plats 
Vi anmälan av tre eller fler hundar (ej valpar eller veteraner) 300 kr/hund, gäller 
alla anmälda hundar. Ej inbetalda innan 14 oktober får ej deltaga enligt SKK’s 
policy. För svenska utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.

Ca 15.00 medlemsmöte direkt efter utställningsfinal
19.00 30 års fest med middag, trubadur, bildspel och ”Görans nostalgikvart”. 
Malamuteklubben fyller 30 år och det måste vi såklart fira med buller och bång! 
Middag: Knytkalas, mer information utkommer i PM

Söndag 
10.00 ”Klubbmästerskap – barmark, heat två”
Samma bansträckning som fredag, men motsols!

Ca 11.30 Prisutdelning och avslutning

Övrig information
Boende
Boende bokas hos Hyttgården där finns både vandrarhem och stugor. http://
www.hyttgarden.se/boende 

Funktionär
Vi behöver din hjälp! Anmäl dig som funktionär på Specialen. Kontakta Fanny 
Wallerud (fanny@arehundrehab alternativt 0739-68 96 74) för att veta mer om 
vad vi söker hjälp med!  Sista datum för anmälan som funktionär: 17 oktober

Anmälan
Barmarksmästerskapet samt knytkalaset anmälan senast 28 oktober till Fanny 
Wallerud: fanny@arehundrehab alternativt 0739-68 96 74

Anmälan till hundutställning görs skriftligt på SKK’s anmälningsblankett (som 
kan nås via SPHK’s & SKK’s hemsida). Anmälan och betalning till hundutställ-
ning senast 14 oktober till Fanny Wallerud: fanny@arehundrehab 

Varmt välkomna till höstens roligaste helg!
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En av valparna i Snötrollens Eiras kull ”snygga svart”. [Foto: Fredrik Petri]

Ordförande
Camilla Nyström, 073-651 18 18 

Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta  
millan.nystrom@hotmail.com

Vice ordförande 
Michael Berglöf, 070-727 37 71 
Färmsnäs 84, 785 43 Mockfjärd  

qola@msn.com

Sekreterare
Emma Månsson, 073-421 97 11 
Splintvägen 6, 83172 Östersund 

emma.mansson@gmail.com

Kassör
Helen Werner, 070-412 06 83 

Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Ledamöter
Lotta Johansson, 073-073 59 99
Lotta. D.Johansson@gmail.com

Frida Brändström, 070-688 44 05 
Fårskäret 247, 914 91 Nordmaling

Frida@thelioness.se

Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 58599 Linköping 

snotrollens@telia.com

Suppleant
Sara Jonsson, 073-054 75 01

Dylta bruk 276, 718 97 Dyltabruk
sarajonsson90@live.se

Karin Olsson, 070-260 72 90
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall

musherkarin@gmail.com

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

Hejsan

Nu sitter ni med ytterligare en Polarhunden i er 
hand och sommaren går mot sitt slut. Vilket för 
många innebär starten på kommande säsong, i 
vissa delar av landet har man redan börjat komma 
igång och träna sina hundar då temperaturerna 
sjunkit drastiskt de senaste veckorna. Allt som of-
tast till glädje för polarhundsägaren. 

Sommaren har varit lite av en lågsäsongsperiod för 
oss, men vi i styrelsen har hunnit med en arbets-
helg där vi fick mycket produktivt gjort med förar-
bete och planering inför samojedernas vintervecka 
2017. Inbjudan till denna och info kring vilka ny-
heter som erbjuds vid kommande arrangemang fin-
ner ni på annan plats här i tidningen. Observera att 
vi stuvat om en del efter er medlemmars önskemål 
i programmet så kika ordentligt så ni inte missar 
vilka datum som gäller för de olika aktiviteterna.  

Meriteringsreglerna som skall komma att börja 
gälla från och med 2017 ligger nu hos SKK för 
förhoppningsvis sista granskningen. 

Gå gärna in regelbundet och kika på vår hemsida 
för eventuella nyheter, och/eller följ oss på Fa-
cebook där vi tillhandahåller både en öppen sida 
och en medlemsportal (endast öppen för betalande 
medlemmar). 

Ta hand om er så ses vi förhoppningsvis vid något 
arrangemang, i spåren eller på fjället framöver  

/Camilla Nyström, ordförande SPHK Samojed. 
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Samojeden som draghund

Styrelsen i rasklubben för samojed vill 
förtydliga vissa delar kring vårt merite-
ringssystem och den översyn som nu är 
i sista skedet för godkännande hos SKK. 
I förra numret av Polarhunden fick vi ta 
del av en artikel skriven av Håkan Ni-
sula där vissa frågor och påståenden 
ställdes som rasklubben vill svara på. Det 
görs gällande att rasklubben förminskar 
samojeden som draghund vilket är jät-
tetråkigt att läsa. Rasklubben har under 
alla år arbetat hårt för att marknadsföra 
samojeden som en bra och duglig drag-
hund och polarhund på både korta och 
längre distanser. Rasklubben har alltid 
haft en agenda att påvisa att samoje-
den är en lika bra draghund som övriga 
polarhundar och inget annat. Detta är 
något som rasklubben också fortsatt ar-
betar hårt med för att ytterligare skapa 
goda förutsättningar för rasens fortlev-
nad som polar draghund. Det påstås ock-
så att rasklubben förminskar rasen som 
draghund och förminskar dess kvalitéer 
och prestation i spåret i förhållande till 
övriga raser, detta är något som rasklub-
ben finner märkligt då vårt arbete under 
alla år har varit det motsatta, att påvisa 
rasens lika värde som draghund under 
olika distanser och förhållanden. Våra 
raser har olika prov och olika krav för 
att det rasspecifika skall komma i fokus 
samtidigt som den pedagogiska delen är 
viktig, hur får vi ut folk i spåren att pröva 
hundarna? 

Rasklubben är mån om att skapa verk-
tyg som möjliggör att rasen generellt går 
framåt vad gäller de funktionella egen-
skaperna i både anatomi och mentala 
egenskaper nödvändiga för funktion och 
draghundsarbete i arktiskt/subarktiskt 
klimat. Rasklubben månar givetvis om 
att rasen skall fungera som en pålitlig 

draghund på både kortare och längre 
distanser samt med och utan packning 
i släden. Tar vi en närmare titt på våra 
dragprov så ser vi att allt detta tas till-
vara på i olika prov. DP10 testar hun-
dens individuella egenskaper (med last i 
släden), Dp20+ testar hundens förmåga 
att stå sig i konkurrens (utan last i slä-
den), DP60 testar hundens förmåga på 
en något längre distans än de allra kor-
taste tävlingarna/testerna som annars 
förekommer (utan last i släden), DP100+ 
testar hunden på medellånga distanser 
med tung packning i släden (obligato-
risk utrustning), DP250+ testar hunden 
på längre distanser och med tung pack-
ning även där (obligatorisk utrustning). 
På medel- och långdistans har samojeden 
samma krav på vikt som övriga polara 
B-hundar, alltså ingen skillnad mellan ra-
serna på dessa distanser. Med tom släde 
menas inget krav på extra vikt i släden 
utöver föraren vid slädhundsstil, vid 
nordisk stil gäller viktkraven enligt tabel-
len i meriteringsreglerna. 

Vikt i släden (utöver föraren) på DP20+ 
och DP60 är något som inte varit önsk-
värt bland majoriteten av våra medlem-
mar. I det underlag vi inhämtat från 
medlemmarna var det endast 2-3 stycken 
av ett 20-tal svarande som önskade vikt 
i släden. Många har också varit tydliga 
med att om det ställs krav på vikter utö-
ver föraren i de prov som idag inte har 
detta så är det många som inte längre 
kommer finns samma glädje i att köra 
och testa sina hundar i spåren. Vi riskerar 
att förlora mängden folk som tycker det 
är skoj att köra. Rasklubben brottas fort-
farande med att vi vill få fler att komma 
ut i spåren och testa sina hundar, vi vill 
inte ha färre deltagare för att hundägaren 
upplever att kraven blir för svåra. Det 

gäller att vi hittar en gyllene medelväg 
mellan kraven och den pedagogiska biten 
i att få folket med oss också. En merite-
ring blir ju inte värd något om man är 
ensam i spåret. 

Arbetsgruppen för översynen av merite-
ringsreglerna har bestått av representan-
ter från samtliga rasklubbar, samojeds re-
presentanter har under åren som arbetet 
pågått bestått av Linda Almqvist, Chris-
tina Nisula, Pernilla Wickström Osietzki 
(en kortare tid) och Camilla Nyström. 
Arbetsgruppen började med att skicka ut 
en enkät till medlemmarna där dessa fick 
lämna lite åsikter och det har sedan an-
vänts till underlag för att se vad vi skall 
justera och hur stora steg vi kan ta i ut-
vecklingen av våra regler för meritering. 
 
Styrelsens samt meriteringsgruppens 
jobb är att föra rasen framåt, men i små 
steg för att  också få medlemmarna med 
sig. För att föra rasen framåt har vi ef-
ter medlemmarnas önskemål justerat lite 
grann i regelverket och även därefter har 
medlemmarna i rasklubben fått lämna 
sina åsikter och önskemål vid flera re-
missrundor. 

Att samojeden är en duktig draghund är 
styrelsen väl medvetna om och genom att 

ta mindre kliv i reglerna så önskar vi få 
fler medlemmar att testa sina samojeder 
i drag och därmed också upptäcka hur 
duktiga deras hundar är, men framförallt 
hur skoj detta med drag är. För det är 
ju viktigt att fler kommer igång att köra 
sina samojeder. Vi tycker oss se en tydlig 
hint om att vi i dagsläget inte är redo för 
viktkrav i samtliga våra dragprov utan 
att riskera antalet entusiaster vid start-
linjen. I dagsläget har samojeden olika 
prov med olika krav. Det enda provet 
där samojeden skiljer sig mot de övriga 
B-hundarna är vid DP60 där samojeden 
meriterar utan vikt i släde och utan kon-
kurrenskrav, men detta utesluter ju inte 
att man samtidigt gör en meritering till en 
tävling om man så önskar arrangörsmäs-
sigt. DP20+ är ett prov som bara är öppet 
för Samojed och siberian husky där båda 
raserna meriterar med tom släde, samma 
regler för båda raserna. 

Rasklubben hoppas på ett fortsatt ökat 
bruksintresse med samojed inom alla dis-
tanser och provvarianter. Tillsammans 
hjälps vi åt att bevara och förstärka vår 
ras mentala och anatomiska egenskaper 
som polar brukshund. 

 //Styrelsen för SPHK samojed
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INBJUDAN TILL

Samojedernas
vintersamling 2017

Vid Ore camping i Furudal 
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare.

Nordiska mästerskapen i drag för Samojedhund, dragprov, utställning,  
bankett, årsmöte, m.m.

Vi hoppas på en snörik vinter i en trevlig samvaro bland fyrbenta 
och tvåbenta vänner.

VARMT VÄLKOMNA!

UTSTÄLLNING RASSPECIAL FÖR SAMOJEDHUND

Måndagen den 13 februari 2017.
Inbjudan till officiell utställning för Samojedhund.

Plats: Ore fritidsby & camping i Furudal.
Domare: Anna Törnlöv
Anmälan: Via digitalt formulär som finns tillgängligt på furudalsarrangemangets 
egna hemsida eller via SKK:s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: samojed-
utst@gmail.com Anmälan skickas antingen via post till: 
Helene Werner, Vretbostigen 6, 63509 Eskilstuna eller via mail.
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar.
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83.

För utlandsägd hund påminns om att kopia på registreringsbeviset ska skickas 
med anmälan.

Sista anmälnings- & betalningsdag: 2017-01-13
Inbetalning sker till SPHK:s rasklubbs postgiro 23 83 54-5

Anmälningsavgifter
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån  200:-
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen- & championklass  350:-
Veteranklass 8-10 år  300:-
Veteranklass över 10 år  gratis
Fr.o.m 3:e anmälan i fullbetalande klass  200:-

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!

Mer information om hela veckans arrangemang hittar du på hemsidan,
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/

INBJUDAN TILL 

Samojedernas  
vintersamling 2017 

Vid Ore camping i Furudal 
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu 
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OREDRAGET – Nordiskt mästerskap för Samojedhund, 
DP20+, DP10 och DP60

Oredraget 11-12 februari 2017

Plats: Ore fritidsby i Furudal.

Pulkastil, slädhundstil 4- och 6-spann.
Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning.

DP10 anordnas torsdag, lördag och söndag (9, 11 och 12 februari 2017). DP10 
startar på lördagen och söndagen efter att sista ekipaget i DP20+ startat.

DP60 anordnas tisdag-onsdag (14-15 februari). OBS På tisdagen den 14 februari 
2017 kommer DP60 köras i mörker.

Startavgifter i SEK
Oredraget inkl. DP20+  600:-
Linkörning  450:-
DP10  300:-/tillfälle
DP60  700:-

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag: Fredagen den 27 januari 2017. Efteranmä-
lan kostar 100 SEK extra och görs senast måndag 3 februari 2017. Fler DP10 kan 
efteranmälas fram till en dag innan start utan efteranmälningskostnad. Betalning 
sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som 
avses.

Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För drag-
proven (DP) gäller SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort och med-
lemskap är ett måste för att få starta. Samtliga hundar ska vara chipmärkta.

Utlandsägd hund: Kopia på registreringsbevis mailas in tillsammans med anmä-
lan. Om någon förändring i spannet sker löses detta på plats.

* OBS 2 styck spannöversikter skall medtagas till sekretariatet på plats och 
dessa skall vara dataskrivna.

GEMENSAM BANKETT
Söndagen den 12 februari 2017 kl 18.30
Plats: Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).

Maten beställs via cateringfirma. Meny meddelas längre fram.

Anmälan via formuläret på arrangemangets egen hemsida. 
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

Pris 230 SEK. Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn + 
middag

KALLELSE ÅRSMÖTE
Lördagen den 11/2 2017.

Sphk’s rasklubb för samojed kallar till årsmöte lördagen den 11 februari 2017 
kl. 16.00.

Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år). På dag-
ordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen och under-
skrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 13 januari 2017. Sekreterare: 
Emma Månsson

UPPFÖDARMÖTE
Fredagen den 10/2 2017.
Plats: Rådhusets samlingslokal.

Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till Ca-
milla Nyström, millan.nystrom@hotmail.com

BARNRACE
Fredagen den 10/2 2017. KL 10.00.

Välkomna alla barn till Samojed veckans barnrace! Alla barn är välkomna att 
delta på barn race på sjön.

Ta med dig hund, valfritt fordon och såklart mamma eller pappa! Alla som vill 
delta samlas på sjön.

Vid frågor ring 073-6124729 Monica Berglöf

Varmt välkomna!
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Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106, 
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

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

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

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

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

Suppleant Charlie Lundgren,
Spångavägen 64, 168 75 Bromma
charlie.lundgren1@gmail.com 

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

Revisorer
Freddie Åkerlind
0565-60446, 070-5420720

Catrine Paulsson 
Nygårdsvägen 114-0, Ekeliden, 
Trelleborg, 040-4575 34, 0410-33 49 81, 
070-8349684

Börje Jansson 070-2958972

Nisse Uppström 070-2482005

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

Siberian husky

I skrivande stund verkar äntligen hösten vara på 
väg. En efterlängtad årstid för oss polarhundsägare 
efter sommarvärmen. Vi har mycket att se fram 
emot den kommande säsongen. 

WSA VM i långdistans kommer att arrangeras i 
Sverige på Polardistans vecka 10. Distanserna kom-
mer att vara 300 kilometer och 160 kilometer.  VM 
sprint/medeldistans 2018 kommer att arrangeras 
2018 i Sveg. I år arrangerar Nedre Norra Polar-
hundmästerskapen vecka 5 på samma plats.  Mer 
information om vinterns meriteringstillfällen och 
tävlingar kommer ut på hemsidan. 

Flera barmarkstävlingar och utställningar är redan 
avklarade när den tidningen kommer ut. Jag kan 
tipsa er om Stockholms Hundmässa som traditio-
nellt hålls varje år i december i Stockholm. I år har 
det blivit en dubbelutställning då de lagt till en läns-
klubbsutställning på fredagen. Båda domarna, Ralf 
Campbell på fredagen och Göran Hallberger på 
söndagen är examinatorer vid utbildning av doma-
re.  Mässan är värd ett besök bara i sig, här finns allt 
man kan tänka sig för hundar i form av tillbehör, 
det är uppvisningar och tävlingar.  Du måste också 
passa på att besöka vår rasmonter om du kommer 
dit. Där sitter Elin och Krister Mattsson med hun-
dar i år, precis som flera år tidigare.

Med hopp om en härlig hundträningshöst!

Ylwa och styrelsen för siberian husky 

Snowstreams Mustela Lutreolaoch Erminea. 
[Foto: Ylwa Malmberg]

Midnattssolen i Abisko juni 2016. Husse Joakim tillsammans med Vildmark och 
Slädhunden checkpoint Balto. [Foto: Petra Nilsson]



Polarhunden 4/2016   6160   Polarhunden 3/2016

Vi i rasklubben för grönlandshund hade påbörjat 
en planering för en höstträff för september i år men 
under sommaren så kom vi fram till att det är bättre 
att lägga krut på nästa års höstträff då vi även har 
vår rasspecial. Så till er som undrar var höstträffen 
tog vägen så kom svaret här.

Vårat nästa arrangemang blir vinterträffen i Hamra 
med meriteringar den 20-22 januari, se separat an-
nons.

Så nu laddar vi för fint snödjup tidigt på säsongen 
och så bli starten på det nya året lika bra som det 
brukar med trivsel och meritering i Hamra.

Ut på hösttur och njut av skog och mark med de 
fantastiska hundarna som vi alla har!

Hälsningar Helén

Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31, 

076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden

hedsvedjan@hotmail.com

Sekreterare
Sofia Brännström

Kassör
Reiné Taekema, 0174-261 04, 070-88 77 005

Upplands-Väsby 22, 740 10 Almunge
mejtaekema@telia.com

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

Helénè Ouchterlony, 
frankochhelene@telia.com

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

Suppleant
Eva Johansson, 070-272 55 53
Evajohansson74@hotmail.com

Daniel Andersson

Avelsrådet
Maria Lütken, marialutken@yahoo.se

Helénè Ouchterlony, 
frankochhelene@telia.com

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01

marialutken@yahoo.se 

Repr. SPHK valberedning. (2016)
Nicole Schwarz , zeckenzwecke@aol.com

Meriteringssekreterare
Lena Tano,  teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Kenth  Hjelm, mikka@telia.com

Jan-Olof Högström, jo@framak.se

www.gronlandshund.sphk.se

Damp bryr sig inte om mygg. [Foto: Björn Andersson]

Snowstreams Melitaea Diamina. [Foto: Ylwa Malmberg]
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till 
meriteringar i Hamra 20-22 januari 2017

GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - DP 60 (2 x 30 km)

Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute*/ och samojedhund*/.
Heat 1: fredagen den 20/1. Första start kl. 10:00.
Heat 2: lördagen den 21/1. Första start kl. 10:00.
Förarmöte hålls i byastugan torsdag 19/1 kl. 21:00. 

KLASSER
Pulka stil: 1-4 spann. 
Slädhundstil: 1-6 hundar.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till Helen Söderström, Mailadress: hedsvedjan@hotmail.com 
Tel: 076 14 65 131
På anmälan skall 1/ namn, 2/ e-postadress, 3/ körstil och 4/ ras, anges.
Pris: 550 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 
ska anges på betalningen. 
Sista anmälnings- och betalningsdag: Torsdag 29 december 2017. 
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. onsdagen den 11 januari. 
Avgift efteranmälan: 100 kr (totalt 650 kr).

GRÖNLANDSLÖPET – DP 10 (10 km)

SÖNDAG 22/1. Grönlandslöpet har en lång tradition och var från början en 
opretentiös uppstartstävling för säsongen. Numera är Grönlandslöpet även 
ett meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute*/ och samojed-
hund*/ 

KLASSER
Pulka stil: 1-4 spann, vid meritering enbart 1-spann.
Slädhundstil: max 8 hundar, vid meritering enbart 1-spann.
Vikter: samtliga spann kör med vikter enligt meriteringsreglerna.

ANMÄLAN OCH PRIS
Anmälan görs till: Helen Söderström Mailadress: hedsvedjan@hotmail.com  
Tel:076 14 65131.
På anmälan skall 1/ namn, 2/ e-postadress, 3/ körstil, 4/ ras och 5/ och om det 
gäller meritering, anges. Anmälan kan även ske på plats.

Pris: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 
ska anges på betalningen. Anmälan kan även ske på plats liksom betalningen av 
startavgiften.

Har du frågor om meriteringsreglerna? Kontakta rasklubbens meriteringsansva-
rige: Lena Tano, tel.: 070 337 04 38, e-post: teamasasaq@hotmail.com

*/ Förutsatt att respektive rasklubb har godkänt detta (se din rasklubbs hemsidor).

HAMRA

Hamra är en högt belägen by som ligger längs väg 310 mellan Västbacka och 
Los, norr om Orsa Finnmark. Här finns milsvida skogar och bra hundkörar-
terräng. Årets träff börjar torsdagen den 19/1 och avslutas söndagen den 
22/1. Den som vill komma tidigare för att få köra mera hund har möjlighet 
till det. Här finns både kortare och längre spår. 
-
Vi kommer att ha tillgång till byatugan som ligger intill Hemsjön från onsdag 
kväll. Där kommer årsmöte att hållas och där finns det möjlighet att träffas 
och prata hundkörning och utbyta erfarenheter. Här finns också möjlighet 
att göra upp eld utomhus för den som vill grilla.
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KENNEL FENRISULVEN
Racing Siberian Huskies

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

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

Medlemsannonser
Valpar väntas omkr. den 28/9 e. 
Noatak´s Explorer Vitus du Apatcha u. 
Mahlemiut´s Longdistance Siska.
Vitus är en mycket högt dragmeriterad 
malamute, med ett flertal långdistans-
lopp genomförda. Vitus arbetar hårt 
och är en bra travare med en stram och 
funktionell kropp.
Han är högt utställningsmeriterad. 
Siska är en mycket hårt arbetande tik, 

seriös och målmedveten med goda ledar-
egenskaper.
Både Vitus och Siska är lugna, tystlåtna 
och okomplicerade malamuter, vänliga, 
trevliga och helt säkra i körning med 
andra hundar !
Båda har HD A, ED 0, ögon ua, PN-
fria. Kennel Mahlemiut, Sollerön
Kontakta Göran o Maud Dernebo, 070-
2920370 för mer info.
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Läs mer och beställ en gratis katalog på 
hilleberg.com eller ring 063 - 57 15 50

Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker 

Niklas Eriksson

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

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

POLARHUNDEN
Maria Gustafsson 
Ekorrsele 35 
922 91 Vindeln

Posttidning   B


