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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, 070-56 11 516
Redaktör & Formgivare: Mia Karacs. (se gråa rutan ovan)
Korrekturläsare: Louis Liljedahl och Helene Ouchterlony
Tryckeri: Pipeline Nordic AB, Stockholm.

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

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

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
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UTGIVNINGSDAGAR 2017:
 Nummer 1:  Manusstopp 20 jan.  Utkommer v. 10
 Nummer 2:  Manusstopp 17 mars  Utkommer v. 18
 Nummer 3:  Manusstopp 19 maj  Utkommer v. 27
 Nummer 4:  Manusstopp 18 aug.  Utkommer v. 40
 Nummer 5:  Manusstopp 3 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)

NYTT
Radannonser: 5 rader gratis för 
medlemmar, därefter 20 kr/rad

Snowstreams Melitaea Athalia och Snowstreams Melitaea Britomartis, bästa kompisar. 
[Foto: Ylwa Malmberg]



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 
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Ännu ett nummer och ännu ett år har gått! Sam-
manfattningsvis kan jag säga att det har varit 
mycket varierande mängd material son Ni har 
skickat in till mig. Till vissa nummer drunknar 
jag (glädjefyllt) av era alster och till andra num-
mer har det varit väldigt lite. Jag och alla andra 
medlemmar tackar hursom för allt inskickat. 
Utan Er finns det ingen tidning!!

Många nya medlemmar är det i detta nummer, 
vilket är oerhört positivt tycker jag. Jag undrar 
lite vad det kan bero på. Är det kennlarna som 
ser till att nya valpköpare blir medlemmar eller 
kan det vara så att det följer automatiskt med 
när det är en aktivitet eller mässa eller utställning 
och den anordnade klubben har några överblivna 
tidningar att dela ut? Tål att tänkas på tycker jag 
av alla, för fler medlemmar desto bättre för klub-
ben och tidningen!

Jag får ofta samtal från Er medlemmar och jag 
tycker alltid att det är lika roligt. Ibland kommer 
ni med kritik, oftast dock är ni positiva till tid-
ningen. Mycket olika förslag kommer ni med och 
många av Er tycker att tidningen skulle se bra ut 
i 4-färg. Jag kan absolut hålla med Er där och det 
har diskuterats på arbetshelger. För tillfället jagar 
vi sponsorer till tidningen och man vet aldrig vad 
som händer den dagen vi kan finansiera tidningen 
lite mer med hjälp av sponsorerna. Så ni får mer 
än gärna hjälpa till att jaga! Ni kanske har en 
lokal butik som skulle frodas av att synas i våran 
fina tidning? Hör av er till mig kan jag skicka 
över lite information om att annonsera hos oss!

God Jul och Gott Nytt År 
önskar redaktionen till Er alla

Ha kul med era hundar och 
GLÖM INTE KAMERAN

//Mia

En bild på hundarna Izor och Loke 
från Sphk Övre Norras draghundsträff.

 [Foto: Emma Marklund]

Omslagsfoto: 
Zombie-Rödluvan och vargen 

[Foto: Jessica Cerny]
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Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Urban Söderholm/Luleå, Sandra Boeren /Hakkas, Lena Åkesson/Boden, Ludwig 
Lundström/Rova

Nedre Norra
Jenny Söderström/Norsjö, Shirly Holmberg/Skellefteå, Susanne Lindholm/Lycksele, 
Annica Albertsson/Undersåker, Malin Aspaas/Oviken, Michael Schmidt Nägel/
Hällnäs, Ivar Groen/Holland

GävleDala
Reto Lerch/Insjön, Daniel Olausson/Insjön, Alva Wester/Rättvik, Maja Olausson/
Insjön, Marie Lindén/Svärdsjö 

Mälardalen
Marcus Wikner/Stockholm, Jennie Forsberg/Kvicksund, Nathalie Vonwalden/
Enköping, Kristofer Karlsson/Bålsta, Lasse Winås/Nacka, Markus Karlsson/
Enköping, Kjell Jonsson/Hallsberg, Therese Merefjäll/Göteborg, Tomas Wretling/
Köping, Johanna Kroon/Vattholma, Irene Larsson Hall/Eskilstuna, Catharing 
Lundberg/Västerås, Jens-Peter Kefas/Mölnbo, Daniel Carlsson/Vattholma, Monica 
Persson/Älta, Elisabeth Sjöö/Järfälla

Västra
Louise Rosén/Henån, Melissa Hermans/Lakene, Elina Edblom/Olofstorp, Fredrik 
Magnusson/Falköping, Anna Westin/Varekil, Therese Modig/Nol, Maj Edman/
Broddetorp, Ulla Andersson/ Lidköping, Pia-Kari Johansson/Tibro, Marcus 
Karlsson/Lidköping, Tobias Berntsson/Uddevalla

Södra
Patrik Jadsten/Ludvigsborg, Ulf Larsson/Söderköping, Nicklas ÖstlidGustafsson/
Aneby, Charlotta Lundgren/Höör, Sanela Demirovic/Oxie, Johan Stjerneus/Harlösa, 
Maria Wettainen/Malmö, Frida Tenghede/Ängelholm, Josefine Nilsson/Hillerstorp, 
Lena Andersson/Malmö

Utland
Alexander Stuart/Storbritannien, Edithde Boer-Braakhekke/Holland, Suzanne Stuart 
Comhla Gubrath/Storbritannien, Henrik Söeborg/Danmark

Du som vill bli medlem i SPHK gör så här: Gå in på SPHK:S sida och titta under ”bli 
medlem” och gör detta online. Snabbaste och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet 
styrs av ditt postnummer. Glöm ej att ändra din adress om du flyttar. Snabbast går 
detta om du ringer SKK 08-795 30 50 (tfn tid mån-fre 10-12 och 13-15)

Maria Gustafsson/Medlemsansvarig SPHK 
070-5799338 eller mejla gärna maria@auroraborealis.nu

LEDARSKALLET
Hej på er!

Hösten drar iväg med stormsteg, många 
har bekymrat sig över missad träning i 
septembervärmen, ett problem som vi på 
kort sikt inte rår på. Även arbetshelgen i 
augusti var varm, trevlig och fylld av in-
formation. Vi hade genomgång av gällan-
de styrdokument, SPHKs webb-policyn 
där ordförande uppmanar till försiktig-
het vad gäller uttalanden i sociala medier, 
mer om detta finns att läsa på SPHKs 
hemsida. Oavsett vad vi sysslar med eller 
vilken funktion vi har inom SPHK, finns 
det alltid en anledning att läsa SPHKs 
stadgar och dokument. Bland dokumen-
ten kan ni bl.a. läsa att SPHK har en ak-
tivitetsfond där var och en, rasklubbar 
eller distrikt kan söka pengar. När det 
gäller utställningar, tävlingar eller andra 
aktiviteter ska de pressenteras till första 
augusti, syftet med det är att vi under ar-
betshelgen ska kunna synkronisera verk-
samheten för att vi inte ska få flera aktivi-
teter som koliderar med varandra under 
en och samma helg. Därefter ska alla ak-
tiviteter läggas ut på hemsidans kalender.

Under helgen var SKKs VD Ulf Uddman 
inbjuden och presenterade en del av det 
förslag som ligger till grund för en even-
tuell omorganisation inom SKK. Det här 
förslaget kommer i sin helhet att presen-
teras den 19 november på 6 plattser i lan-
det. Styrelsen har därför beslutar att av-
vakta med SPHKs omorganisation. Det 
är viktigt att se hur SKKs förslag ser ut 
i sin helhet, först därefter kan vi utforma 

en organisation anpassad till SPHKs syfte 
och behov som med en tydlig koppling 
till SKK. Detta betyder inte att det förslag 
som lagts fram ska förkastas, men vi får 
heller inte stoppa upp i förändringspro-
cessen, då riskerar vi att arbetet somnar 
och det vore synd för det ligger mycket 
tid bakom de konsekvensanalyser och 
förslag som arbetats fram. 

Arbetshelgen diskuterade behovet av me-
riteringsdomare, problemet är att få vill 
åka ut och döma. Styrelsen beslutade att 
SPHK bör ha ca 20 utbildade meriterings 
domare, med ett tydligt krav på sig att 
vara tillgängliga. Utbildningen genom-
förs på Brobygård den 20 november. 

Avslutningsvis kommer SPHKs årsmötet 
2017 vara i Vårgårda på Tånga Hed den 
13 maj 2017 i samband med utställning.  

Anders Hörnlund 
ordförande 
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POLARDISTANS, WSA-VM, behöver funktionärer!

2017 års upplaga av Polardistans har rönt ett intresse större än vi hade vågat 
hoppas på och naturligtvis har VM-statusen som tävlingen har, bidragit till detta. 
På grund av det stora intresset för att delta har vi beslutat att öka antalet star-
tande till 130 spann, fördelade på 30 pulka- och 100 slädhundspann. Deltagarna 
Polardistans 2017 kommer från 17 (!) olika länder och för fösta gången har vi 
deltagare från Ungern, Spanien och (håll i er) Sydafrika.

Det viktiga är nu att arrangemanget blir lyckat och för det krävs det funktionä-
rer och betydligt fler än det antal vi har varit under de senaste åren. Vi hoppas 
därför att ni alla tänker till en extra gång och funderar på om det inte kunde vara 
intressant och roligt att hjälpa till. Funktionärsjobbet kan bestå i ett antal olika 
uppgifter och information om vilka dessa uppgifter är och vad som ingår i dessa 
uppgifter kan ni läsa om på vår hemsida, www.polardistans.se, under ’Volunte-
erFunktionär/Vill du bli funktionär?’ Under ’Kontakt’ hittar ni kontaktuppgifter 
till de funktionärsansvariga, Åsa Ström och Linda Nordlund.

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
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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

Hejsan

Nu sjunker temperaturen ute och man kan planera 
träningen av hundarna på ett helt annat sätt än tidi-
gare. En varm och fuktig början på träningssäsong-
en har gjort att man fått vara extra försiktig för att 
inte få överhettade hundar. Blicken riktas nu framåt 
mot vinterns tävlingar och träffar på snö men även 
mot det årsmöte som vi kommer hålla i april för 
SPHK Västra. 

Sen i maj är det vi i Västra som är arrangörer för 
SPHK’s årsmöte där vi även arrangerar en utställ-
ning i samband med detta. Hoppas få träffa så 
många som möjligt av er där? 

Ha det nu gott ute i mörkret med era hundar och 
glöm inte reflexväst och hjälm. Reflexvästen är en 
väldigt billig livförsäkring även dagtid då din syn-
lighet ökar drastiskt jämfört med mer normalfär-
gade kläder.
 

Lena Tano
Vice ordförande för SPHK Västra

Bild från ett träningspass en tidig morgon på den skånska 
heden, Revingehed.  [Foto:  Therese Lindahl]

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

Många medlemmar och styrelsen runt lägerelden på SPHK Övre Norras dragträff den 22-23:e oktober.
[Foto: Sara Mårtensson]
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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

Nybrodraget 2016. Ratchel och matte Nicole, efter tävlings-
debuten i Svartbäcksmåla. [Foto: Erik Lodin]

Ordförande
Gabriella Nordgren 

Ledamot/Sekreterare
Eva Zandstra 

Ledamot/Kassör
Helene Werner, 070-412 06 83

Ledamot
Jeanette Engström, 073-533 81 60

Suppleant
Vakant

Revisorer
Hélène Ouchterlony
Frank Ouchterlony

Suppleanter revisorer
Tomas Dahl

Pernilla Gereflod

Valberedning
Helen Larsson, 070-377 44 56

Utställningskommitté:
Linda Almqvist, 013-583 73 

Jeanette Engström 
Eva Skullman, 073-832 04 37

http://malardalen.sphk.se

BIS-1 Siberian husky, Snowstreams Inachis Io och BIS-2 
Alaskan malamute, Chappes Black Snowflake. 

[Foto: Gabriella Nordgren].

Nybrodraget 2016. Sverker Björk med sitt sexspann.
 [Foto: Nicole Fhors]

Nybrodraget 2016. Viggo Jorgenssen med sitt rutinerade 
femspann. [Foto: Nicole Fhors]

Nu har äntligen kylan kommit till Mälardalen och i 
skrivandes stund så vräker snön ner utanför fönst-
ret, vilket gör mig lycklig. Hoppas att Kung Bore är 
har för att stanna ett tag, släden står i alla fall redo. 
Den 8/10 så höll Mälardalen utställning i Missmyra 
med tillhörande dragrace. Det var en trevlig tillställ-
ning, dock så var det något färre anmälda hundar, 
då utställning tyvärr krockade med barmarks-SM. 
Men de som var där verkade glada och nöjda och 
senare på kvällen så hade vi även en gemensam mid-
dag. 

Under söndagen så skulle det vara race och det var 
ett samojedspann och 2 malamutespann som körde, 
så detta är nog något vi får se över till nästkom-
mande år för visst ska väl inte lite regn hindra en 
från att köra. Själv så skulle jag vilja att vi hade ett 
KM på barmark i samband med denna utställning 
men kanske det är så att vi inte alls ska ha något 
race, eller vad tycker ni medlemmar? Det skulle vara 
jättebra feedback. 

När Polarhunden kommer ut så har vi förmodligen 
redan haft vårat Tomterace i Åkers Styckebruk som 
jag hoppas ska bli en återkommande aktivitet. 

Vid pennan Gabriella Nordgren 
Ordförande SPHK Mälardalen.
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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

Nu har de flesta av oss snö och kan njuta av samar-
betet med hundarna till fullo. Vår tävling i samarbete 
med Vildmarkens draghundklubb har fått SM-status  
och blivit en 3-dagars tävling. Om du vill vara med 
men inte tävla så är behovet av funktionärer stort.

Sedan har vi Fäboddraget som är en dragträff där vi 
kör 2x30km. Årsmötet kommer bli 1 april i Voxna 
och vi planerar att efter mötet ha filmvisning. Till 
våren kommer det bli en låglandsvandring och till 
hösten blir det troligen en ny tur till Grövelsjön, då 
årets vandrare verkar ha haft en underbar helg. 8:e 
juli har vi utställning i Alfta, då den är samtidigt 
som HÄKK’s utställning kommer det inte att gå att 
lämna hundar i bil eller släp. Man kan bara ta med 
de hundar som man kan gå med genom insläppet. 
Vi kommer även i år tälta tillsammans och umgås 
på kvällen.

De flesta av er vill ha mer träffar och aktiviteter, 
men uppslutningen är ofta dålig när vi gör saker.  
Håll koll på hemsidan och vår facebooksida för 

träffar med kortare varsel. Vi i styrelsen är ett gäng som trivs och arbetar bra ihop 
men vi har alla suttit ett tag nu så vet du någon som skulle vara intresserad av att 
engagera sig kontakta valberedningen.

Har du bilder eller annat material som skulle passa på hemsidan så tveka inte att 
skicka det till Jessica. Vi måste hjälpas åt för att hemsidan ska vara attraktiv att be-
söka.

Har ni ingen snö eller saknar bra spår så kan ett besök på Koppången lösa det. Troli-
gen kommer ni att möta andra där med samma intresse att umgås med.

Passa på att åka till Särna och titta på starterna på Polardistans som i år har rekord-
många startande. Krister Mattsson

[Foto: Foto: Camilla Nyström]

Hundutställning 
Lördag 8 juli 2017

I samband med Hälsinglands kennelklubbs nationella utställning i Alfta kom-
mer SPHK Gävle Dala att hålla officiell utställning. Det finns alltså chans på två 

CERT samma helg! (Grupp 5 döms på söndagen) 

Observera dock att det INTE tillåts hundar i bil, oavsett väder, så det är INTE 
möjligt att ta med fler hundar än de som ställs ut och som kan hållas i bur vid 

ringside. Överträdelser anmäls.

//Styrelsen 

Träningsträff: Fäboddraget 18-19 Mars 2017

2x30 km i naturreservatet Koppången 3mil N om Orsa. Beroende på antal an-
mälda så blir det masstart eller kallstart. Kallstart innebär att alla har samma 

starttid men att då ska hundarna fortfarande stå oselade på stakeout. Lätt myr 
och skogsterräng. 

Anmälan via mejl till ylajarvis@gmail.com senast 15 mars 
Anmälningsavgift 400 SEK. 

Inga meriteringar och inget prisbord men alla som fullföljer får den traditions-
enliga Gustafspinglan. Välkomna till en trevlig hundkörarträff och avslutning 

på tävlingsåret! Eventuellt har vi kortare sträckor öppna också. 

Small Detail´s Fenris är taggad 
under höstträningen.

[Foto: Linnie Lodestål].
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Inbjudan till 
öppet Svenskt mästerskap 

i draghundsport 10-12 feb 2017

Arrangör: SPHK Gävle Dala & Vildmarkens Draghundklubb

Plats: Nornäs. Norra Dalarna

Anmäl via www.draghundsport.se 

Regelverk: IFSS med tillägg av svenska tilläggsregler
http://draghundsport.se/dokumentarkiv/default.aspx

Stil: Slädhundstil sprint och medeldistans.
A: Alla raser B: Bruks- och polarhundar C: Enbart siberian husky

Anmälan innan 9/1 -2017   Avgifter betalas till Pg: 93 24 27 -8 
Ungdomsklasser 400 SEK 
Sprint tvåspann 600 SEK
Sprint övriga 800 SEK +50 SEK för C-klass
Medeldistans 900 SEK +50 SEK för C-klass
Efteranmälan fram till 26/1 mot en extraavgift av 150 SEK 

Tre heat och snabbaste sammanlagda tid, gjord av svensk medborgare eller ut-
ländsk medborgare stadigvarande boende i Sverige sedan två år, per kategori/
(klass) oavsett rasgrupp vinner SM. Utländska ekipage är tillåtna att tävla men 
tävlar inte om SM-medaljer. Vid färre än tre startande i en klass (gäller sista 
anmälningsdatumet, inte efteranmälan) slås i första hand rasgrupperna ihop, i 
andra hand erbjuds klassbyte. 

Meritering för siberian husky. Observera att samtliga hundar i meriterande 
klass kommer chipkontrolleras så förare samt handler måste hjälpa till för att 
göra det smidigt. Utförliga instruktioner finns i separat dokument. Meritering 
kostar 50 SEK och är obligatoriskt för dem som anmäler i C-klass (undantaget 
2spann). 

OBS: Inga valpar under 4 månaders ålder får befinna sig på tävlingsområdet

OBS: Veterinärbesiktning sker torsdag. Förarmöte OBLIGATORISKT

Parkering: Vid stort antal anmälda spann så kommer stake-out runt bil inte tillå-
tas. Det finns gott om plats för stake-out vid startområdet så det är lämpligt att ta 
upp hundarna dit tillfälligt innan din start. Då slipper man även en vägövergång. 

Vaccineringskrav: Vaccination mot valpsjuka (D) ska vara utförd efter ett års 
ålder på hunden (oavsett ev. tidigare vaccination). Vaccination får inte vara äldre 
än fyra år. Vi rekommenderar starkt PI eller KC vaccinering! 

Sjuka hundar får INTE befinna sig vare sig på tävlings- eller parkeringsområdet. 
Arrangör har rätt att avvisa spann som visar symptom på smittsam diarré eller 
hosta. Blir en hund/spann avvisat så gäller det alla hundar och tävlingsekipage 
som transporteras i bilen/släpet. 

Hundar som INTE ingår i tävlande spann får INTE vistas i start och målom-
råde. 

Lunch: Hamburgare, korv och dricka finns på tävlingsområdet. Går att betala 
med swish. 

Boende: Observera att det inte kommer finnas möjlighet att sova i bystugan. 
http://www.weiterweg.de/testtest.weiterweg.de/index.html Har även cafeet i Nor-
näs. Middag kan bokas. 
http://schwedenaktiv.de/en/ 
http://www.norrsjon.com/

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT URINERA ELLER BAJSA PÅ VÄGEN MEL-
LAN BYSTUGAN OCH CAMPINGEN. ÖVERTRÄDELSER BEIVRAS OCH 
KAN LEDA TILL DISIPLINÄRA ÅTGÄRDER.

Förare ansvarar för sin handlers och sina hundars uppförande under hela täv-
lingsperioden. 

Information: 
Malin Sundin 070 63 98 536 SPHK Gävle Dala
Mats Eliasson 070 685 21 88 Vildmarken DHK 

OBS
Yngre ungdom, 9 t.o.m. 12 år.
Äldre ungdom, 13 t.o.m. 16 år. 
Juniorer, 17 t.o.m. 20 år. 
Seniorer, från 19 år.

Slädhundstil sprint i 4, 6 och 8-spann tillåts hund tävla innevarande säsong om 
den är 18 månader före 1/3, dock ska den vara minst 16 månader vid tävlings-
tillfället. − I slädhundstil sprint med två (Sp2) eller med fler än åtta hundar (SpU) 
samt i samtliga distansklasser tillåts hund tävla när den är 18 månader. 
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Voxnautställningen 

Årets utställning tog plats på en helt ny plats för utställning! Nämligen Voxna kanot-
camping. En naturskön enslig plats ute i skogen där vi inte stör någon. Det lät på ut-
ställarna som att de var nöjda med platsen. Boendestandarden hade vi hoppats skulle 
ha varit något bättre men planerade renoveringar var tyvärr inte färdiga. Domarna 
hade vi hämtat i Finland eftersom vi tyckte det var på tiden att testa lite nytt blod i 
ringarna! De var mycket noggranna och varje hund fick många möjligheter att visa 
sig från sin bästa sida. Domarna Mari Pajaskoski och Tapio Kakko är uppfödare av 
siberian husky respektive finsk lapphund så god kunskap om våra raser fanns. BIS 
blev den vane vinnaren Snowstreams Inachis Io, ägare Ylma Malmberg.  

Prisbordet var mycket välfyllt och på plats fanns även Draghundcenter och Swedish 
Centerlines och sålde varor. 

Klubben vill rikta ett STORT tack till Pernilla, Elin och Josefin som med kort varsel 
kunde hoppa in och hjälpa till med ringsekreteraruppdraget. Det var några stressiga 
timmar där innan allt föll på plats! Oavsett vad en klubb arrangerar så finns det ett 
stort behov av funktionärer och det sliter hårt på dem som ställer upp om det är för 
få. Alla kan hjälpa till med något och det är synd när det år efter år ställs mer och mer 
krav på arrangemang men allt för få kan tänka sig att hjälpa till. Egentligen vore det 
lämpligt om alla är med och arrangerar en utställning eller en tävling minst en gång. 
Respekten mot arrangörer tenderar att bli så mycket större då.

Styrelsen för Gävle Dala genom Malin Sundin 

Tre mil norr om Orsa i Dalarna ligger In-
landsbanans högsta punkt. Ett snösäkert 
naturreservat 550 m.ö.h. Precis vid E45 
ligger hundkörarparadiset Koppången. 
Normala år har vi snö och preparerade 
spår från Lucia fram till mitten på april. 
Slutet på säsongen med skare som bär 
överallt och milsvida myrar att susa fram 
på. 

På Koppången finns en stuga som får 
disponeras mot en mindre avgift och att 
man såklart städar efter sig och fyller på 
det man använt. Det finns kamin, gasol-
kök och elverk. Det är kutym att alltid 
skotta upp en extra parkeringsplats om 
det snöat. Självklart plockas hundskit 
upp och slängs på andra sidan E45an. 
Skräp tas med hem. Tänk på att parkera 
så att det finns plats för bil och släp att 
komma in och vända på parkeringen. 
Det finns inte plats att binda hundar runt 
bil men gott om plats för stake-out i sko-
gen. Låt inte hundar tugga på träd eller 
andras utrustning. 

Det finns två huvudslingor på 6 km och 
12 km. Från dessa utgår slingor om 3, 

Koppången

8 och 10 km samt att kommunens led 
korsar våra hundspår och används som 
varvningsslinga. Så det finns en mängd 
olika varianter och banlängder att mixa 
ihop. Vi tar ut en mindre spåravgift och 
aktuellt kontonummer finns anslaget i 
stugan.  

6an är märkt blå. 12an röd. +8gul (Flick-
eråsen). +10grön (Ladoga). +3grön/vit 
(Kristinaleden) och kommunleden blå/
vit. Kommunen har märkt upp vandrings 
och skidlederna med träskyltar och karta 
om man blir osäker. Mitt i spårsystemet 
finns Blomtäkts fäbodar, ett populärt ut-
flyktsmål för skidåkare. 

Trafikverket har en kamera uppsatt strax 
norr om stugan så direktrapport om väd-
ret finns här: http://trafikinfo.trafikver-
ket.se/LIT/#url=Vagtrafiken/Karta 

För aktuell spårinfo ring Malin 070 63 
98 536 eller se https://www.facebook.
com/groups/217679134948126/?fref=ts 
som uppdateras flitigt med spårrapporter. 

Malin Sundin

Team Asasaq, under träning. 
[Foto: Lena Tano]
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Ordförande
Annica Andersson, 0693-150 00, 
070-272 53 12
Rettingsvägen 7, 840 60 Bräcke

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

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

Ledamot
Frida Brändström 
Fårskäret 247 
914 91 Nordmaling

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

1:e Suppleant / Vice ordförande
Alf Hallén, 070-216 75 88, 
0691-206 61
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar

2:e Suppleant
Zandra Ålander

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

Revisor
Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

Revisorsuppleant
Helle Sörenssen

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

Valberedning
Vakant 
Eveline Koch, 0645-500 66 
Raftälven 225, 830 60 Föllinge

www.sphk.se/nedrenorra

I Skrivande stund yr snökornen i luften, vi är många 
som hoppas på en snöig vinter. 
Nedre Norra inbjuder i separat annons till Polar-
hundsmästerskapen 2017.
Vi vill även passa på att hinta om BTT i norråker.
se deras hemsida www.beavertraptrail.se

Utöver detta vill vi önska er en God och snörik Jul 
och ett Gott Nytt år.

Ha kul i spåren med era hundar och kom ihåg att 
bara stanna upp och njuta av tillvaron med era 
4-benta kompisar.

// Styrelsen Nedre Norra

Isdimma Sidhur på skogstur. [Foto: Linnie Lodestål]

www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande 
Helen Söderström, 076-146 51 31

hedsvedjan@hotmail.com

Vice ordförande 
Elisabeth Lönnberg, 070-587 32 66 

eles@telia.com 

Sekreterare 
Boel Malmström 

boelresor@hotmail.com

Kassör 
Sofia Brännström, 070-396 83 02 

sofiabra-4@hotmail.com

Ledamot / Utställningsansvarig / 
Webmaster

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

 
Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com

Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com

 
Ledamot / Ungdomsansvarig

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

 
Suppleant

Sofie Grahn,
fie.grahn@gmail.com

 
Suppleant

Katarina Palm Worrsjö 
 

Valberedning
Matti Holmgren, 

Stina Svensson, 

Johanna Burström
johannabrannstrom@hotmail.com

Hej!

Jag tror vi är många som blir varma och glada i 
kroppen när vi tar in posten på eftermiddagen och 
ser att polarhunden har landat i brevlådan. Nu har 
den gjort det igen  så nu är kvällsläsningen räddad.
Förhoppningsvis har vi fått köra våra hundar på 
snö i skrivande stund. Jag ska erkänna att barmark-
sträningen tycker jag är kall som bara den! Givetvis 
är det en fröjd när man får påbörja de första milen 
med släden, även om belagen gråter mellan varvet 
då snödjupet kan vara oroväckande tunt ibland.

Den första aktiviteten vi ska flagga för i denna le-
dare är Vinterträffen som rasklubben för alaskan 
malamute har valt att arrangera i Överstbyn utan-
för Boden under trettonhelgen. Se deras hemsida 
för mer info. Så, kom till arrangemanget antingen 
som startande eller som funktionär. Jag tror att snö-
djupet kommer att vara perfekt!

Vi i övre norra har haft två arrangemang under 
hösten, en välbesökt dragträff i Boden och en före-
läsningsdag i Piteå där Håkan Nisula och Cari Rör-
ström var föreläsare. I skrivande stund har det ar-
rangemanget inte varit ännu, men antalet anmälda 
ökar. Planeringen för våren innefattar en fjällhelg 
med övernattning i STF-stuga. Kolla hemsidan och 
FB så uppdaterar vi med mer info över turen. Turen 
kommer att starta i Kvikkjokk så all hundkörning 
blir efter kryssmarkerad led, passa på å häng me´!

Nu får vi önska er alla en God Jul och ett gott Nytt 
År!

Styrelsen Övre Norra

POLARHUNDSMÄSTERSKAPEN 2017
I NORRÅKER

SPHK Nedre Norra inbjuder till 
Polarhundsmästerskapen lördag och söndag 

vecka 5 den 4 – 5 februari.

Mer information kan ni hitta på 
Facebook och hemsidan.

Anmälan sker genom 
Draghundsportförbundet.

Vänliga hälsningar SPHK NEDRE NORRA
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Fjällvandring med SPHK Gävle-Dala
av Kim Cerny

Efter att ha gått igenom all utrustning och bockat av och fyllt på check-
listan ett flertal gånger så var det äntligen dags att ge oss iväg mot Da-
larna och Grövelsjön. 

Med bilen fullpackad med ryggsäckar, 
hundar och tält började vi resan mot 
äventyret!

Vandringen var tillsammans med SPHK 
Gävle-Dala och det skulle bli våran an-
dra fjällvandring. Vi vandrade i Fulufjäl-
len och övernattade i tält veckan innan 
så vi hade i alla fall lite koll på vad vi 
borde ta med oss och vad som inte skulle 
packas med.

Vi mötte upp Ann, Peter och Cornelia 
med sina två malamuter på parkeringen 

utanför STF Grövelsjön där vi hängde på 
oss våra ryggsäckar och hjälpte hundar-
na med sina klövjeväskor. Våran bland-
rastik Vira behövde inte bära nån väska 
men våra två siberian huskys fick bära sin 
egen mat och det gjorde dom gärna och 
ville inte stanna på parkeringen längre än 
nödvändigt, nu ville dom ut på fjället!

Planen var att vandra ungefär 3 kilome-
ter och slå upp ett basläger där vi skulle 
utgå ifrån för att sen vara utvilade till 
den lite längre vandringen på lördagen. 
Den första sträckan uppför fjället var 

lite brantare än vi väntat oss och med 
all packning så gick det i måttlig takt. Vi 
stannade några gånger och gav hundarna 
vatten och för att vila axlar och ben då 
ryggsäckarna var fyllda till bredden och 
vädret var bättre än väntat. Efter unge-
fär 3 timmar så hade vi kommit fram 
till bäcken där vi skulle slå läger, det var 
ojämnt och stenigt så att hitta en bra plats 
att slå upp tältet på var inte det lättaste. 
Men tillslut så var tältet på plats och det 
vare dags att börja med middagen som 
bestod av frystorkad mat för enkelhetens 
skull. Nu var det bara att vila och njuta 
av utsikten över Storvätteshågna och 
Fosksjökläpparna!

Innan det var dags att krypa in i tältet så 
rastade vi våra hundar en sista gång, sen 
fick dom följa med in i tältet och mysa 
ner sig. Malamuterna fick sova på stake-
out, men utan träd på fjället så var det en 

utmaning att ens fästa en kätting i något 
som håller två stora hundar. Men med 
lite påhittighet så fick Ann och Peter fast 
sin stake-out mellan två stora stenar. Det 
är mycket att tänka på fjället som annars 
kan vara självklart.

På lördag morgon vaknade vi förvånans-
värt sent, trodde att vi skulle vakna innan 
6 men så blev det inte och det var ju skönt 
med lite sovmorgon! Vi lagade frukost på 
Trangiaköket och drack lite kaffe i lugn 
och ro innan det var dags att packa bara 
det nödvändigaste för våran lite längre 
runda på fjället. Vi hade studerat kartan 
innan och hade kommit överens om en 
lagom tur på ca. 17 km så det inte skulle 
bli för långt för hundarna och för Corne-
lia 10 år. Hon verkligen trivdes på fjället! 

Lördagen bjöd på fantastiskt väder med 
sol och värme och nästan ingen blåst, så 

Snart redo att fortsätta vandringen Välförtjänt vila
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På väg ner mot Grötvallsjön 
Lilla bilden: Vandring längs leden
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vi vandrade stora delar av leden i t-shirt 
under en klarblå himmel med vacker 
utsikt över både de svenska och norska 
fjällen! Har man aldrig fjällvandrat så vet 
man inte vad man missar, och med vädret 
på vår sida så kunde det inte bli bättre. 

Vi gjorde några stopp efter leden för att 
vila benen och njuta av utsikten innan det 
blev dags för en längre paus för lunch. 
Frystorkad mat kan nog aldrig smaka så 
gott som uppe i fjällen under en klarblå 
himmel tillsammans med sina hundar! 

När hundarna och vi ätit och vilat oss 
så var det dags att ta på sig ryggsäcken 
och vandra vidare på fjället i hopp om 
att få se några renar i sin naturliga miljö. 
Men inga renar så långt ögat kunde nå 

men en vacker miljö och ståtliga berg 
är inte fy skam det heller.  Vi vandrade 
längst steniga stigar och branta slutt-
ningar, på spångar över blötmarker och 
ner i dalgångar för att tillslut komma ned 
till trädgränsen igen. Där fick hundarna 
ta av sina väskor och sträcka lite på sig, 
vi åt mellanmål och passade på att fylla 
våra vattenflaskor i bäcken som rann för-
bi. Fjällvattnet är en riktig törstsläckare 
och rinner i små bäckar lite var stans på 
fjället, så man slipper att bära med sig 
mängder av vatten. 

Efter nån kilometer i fjällskog så vandra-
de vi upp mot kalfjället igen och nu bör-
jade det kännas i benen att vi avverkat 
många timmar ute på fjället. Vi hade inte 
sett spåret av några renar så vi hade näs-

tan gett upp hoppet då det plötsligt dök 
upp två renar på bergskammen några 
hundra meter ifrån oss! Vi fotade och be-
skådade renarna som antagligen var vana 
vid att träffa på vandrare ute på fjället. Vi 
hann inte mer än att packa ihop kameran 
och börja gå innan det dök upp fler re-
nar som lugnt gick och strövade, nu var 
dom inte mer än 30 meter ifrån oss så det 
var en häftig upplevelse att se renar i det 
vilda på så nära håll.

Väl tillbaka vid tälten så var det dags för 
en välförtjänt middag, och jag tror att 
renarna var lite hungriga dom med, för 
dom höll sig nära tälten och iakttog oss 
när vi åt och sippade på en kopp rykande 
kaffe!

Alla var nöjda och trötta och hundarna 
somnade så fort dom kröp in i tältet efter 
denna upplevelserika dag!

Det regnade en del på natten och in på 
morgonen, så vi tog det lite lugnt och 
drack kaffe i tältet innan vi packade ihop 
tälten och vandrade tillbaka mot fjällsta-
tionen. Efter regnet kom dimman smy-
gande och det var ganska mysigt att treva 
sig fram i den täta dimman och försöka 
hitta rätt stig tillbaka.

Grövelsjön är otroligt vackert och vi 
kommer definitivt att åka tillbaka dit!

Baslägret med Storvätteshågna i bakgrunden Lunchpaus



Vildmarkslunken 2016
Foto: Björn Andersson
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Vildmarkslunken 2016
Foto: Björn Andersson
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Världens bästa hund 
- men inte för avel

Jag har en kompis som avlar på möss. Rasmöss. De har stamtavlor, ställs 
på utställningar, bedöms och certifieras efter gud-vet-vad-för kriterier. 
Jag förstår mig inte på det där, ärligt talat. Det är möss, liksom. Gula, 
bruna och vita. Prickiga eller randiga spelar ingen roll för mig. De ska 
ju bara vara söta!

Men ibland när jag kommer att prata 
om hundavel så börjar jag tänka på de 
där mössen. För någonstans där djupt 
innerst inne så vet jag ju att jag är nörd 
på hundar. Nörd på rasen siberian husky. 
Och jag måste kunna förstå de som abso-
lut inte kan förstå varför det är så himla 
viktigt med papper och exteriör och ar-
betsegenskaper. Dom som bara tycker att 
hundar ska vara söta och gå där i kopplet 

och gosa lite på kvällarna och slicka av 
resterna från middagstallriken. Det finns 
ganska många som tänker så. Kanske till 
och med de allra flesta.

När jag tänker på möss så kan jag för-
stå att många vill avla på sin allra första 
och mest älskade lilla hund. Jag kan för-
stå att exteriör och arbetsegenskaper har 
ganska lite betydelse vid den tidpunkten. 
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Att man bara vill föreviga och ha ännu 
en mini-version av sin lurviga guldklimp. 
Att man annonserar på Blocket eller Fa-
cebook efter en hundpartner i passande 
färg. Gula, bruna och vita. Prickiga eller 
randiga.

Det spelar ju egentligen ingen större roll 
att man föder upp hundar på det sättet. 
Inte om man har seriösa köpare som är 
beredda att få hem en valp i valfri färg 
och älska den resten av livet. Det fung-
erar säkert jättebra med vissa hundar, in-
divider som är fullständigt tillfreds med 
det vardagliga människolivet. Men när 
det kommer till huskies så är situationen 
lite mer komplex.

Att avla en ras som i grund och botten 
har förhållandevis genomgående arbets-
egenskaper kräver att man har ett större 

perspektiv än enbart gullighet och so-
ciala egenskaper. Jag säger inte att dessa 
är dumma kriterier! En gullig hund kom-
mer på alla sätt att ha det lättare att kla-
ra sig i människovärlden än vad en mer 
respektingivande hund kommer att ha. 
Detsamma gäller givetvis hundens för-
måga att knyta an till människor, en so-
cial egenskap som absolut ska prioriteras 
i avel. Men det räcker inte! Inte för en 
arbetande ras.

Det finns många som delar in huskies i 
olika typer. Huskies för show, huskies 
för extrema hastigheter och huskies för 
längre distanser. Men vi ska komma ihåg 
att huskyn är en förhållandevis liten ras 
där det föds cirka 500 valpar om året. 
Om vi gör en genomslagsräkning att en 
husky lever i tio år så innebär det att vi 
har 5000 huskies i Sverige idag. Det är 

inte mycket! Även om våra huskies skil-
jer sig i benlängd, pälsmängd och arbets-
egenskaper såsom fart och uthållighet så 
vill jag nog påstå att de allra flesta hus-
kies ändå innerst inne är ganska så lika. 
De har en stark drivkraft att springa och 
arbeta. En drivkraft att leva tillsammans 
i flock. Och en stor, stor förkärlek för fri-
het.

Känns det bekant? Gul, brun eller vit spe-
lar ingen roll. Insidan är på många sätt 
likadan.

I mitten av 2000-talet fick många svensk-
ar upp ögonen för siberian husky som 
ras. Då var inte kunskapen så stor om 
rasens egenskaper och många nyblivna 
valpköpare fick en smärre chock när de 
började inse vad de hade fått hem för 
någonting. Nuförtiden så är kunskapen 
bredare och de flesta nöjer sig med att be-
undra den varglika rasen på avstånd då 
de vet att den kräver en hel del motion 
för att må bra. Detta är givetvis otroligt 
positivt. Men det innebär också att det 
inte är helt lätt att sälja huskyvalpar.

Numera så är det inte så vanligt att 
människor köper en husky för att de är 
gulliga. De som köper en husky är nog 
oftast genuint intresserad av rasen vill 
ha en frisk, stark och arbetsvillig kamrat 
för både långa skogsturer och prestation. 
Sådana valpköpare ställer frågor när de 
ska köpa en valp. Frågor om arbetsegen-
skaper och avelsmål. Då kommer man 
tyvärr inte så långt som uppfödare om 
man har ”gullig och social” som grund 
i avelsplaneringen. Istället riskerar man 
att tvingas sälja till oseriösa köpare för 
att man helt enkelt inte blir av med val-
parna, en lösning som sällan slutar väl 
varken för uppfödare, köpare eller valp.

Jag hade avelsplaner med min första sibe-
rian husky, just av kärleksskäl. Jag hade 
turen att ringa en hanhundsägare som 
ställde rätt frågor och förklarade för mig 
att jag kanske skulle tänka efter några 
gånger till. Numera så är jag kräsen i 
avel. Det har kanske slagit åt andra hål-
let. Den perfekta hunden finns ju inte så 
det är viktigt att kunna väga fördelar mot 
nackdelar och se vilket som väger över. 
Det är också viktigt att bestämma sig för 
vilka saker man tycker är viktigt i aveln, 
att jämföra de egenskaperna med den be-
skrivningen som faktiskt finns för hur en 
siberian husky ska vara och sedan välja i 
vilken ordning dessa saker ska priorite-
ras. Jag är nybörjare på avel och för att 
hjälpa mig själv att göra rätt val och prio-
riteringar, har jag till slut bestämt mig för 
följande prioriteringsordning:

1. Min kennel avlar på hundar som har 
presterat bra som draghundar och är le-
darhundar.
2. Min kennel avlar på hundar som har 
hållbar kroppsbyggnad med goda vinklar 
och bra benstomme.
3. Min kennel avlar på hundar som har 
dokumenterat duktiga draghundar flera 
generationer tillbaka i stamtavlan.
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4. Arv och miljö ska i kombination ge so-
ciala valpar med stabil mentalitet.

På det här sättet känner jag att det blir 
lite lättare för mig att vara klarsynt och 
göra rätt bedömningar i aveln, utifrån 
vad jag själv tycker att är viktigast. Det 
är också lättare att hitta rätt valpköpare 
då det blir tydligt vilka tankar och visio-
ner som ligger bakom mina kullar. Nu 
är jag en oerfaren uppfödare. Även om 
jag har haft husky i över tio år så har jag 
bara tagit en enda kull. Men för mig så 
har det varit, om möjligt, ännu viktigare 
att ha dessa prioriteringar för mig själv 
att hålla fast vid när jag tänker på avel 
och när jag har planerat för min kull.

Det är en självklarhet att varje liten valp 
som föds förtjänar lycka, att bli älskad 
och få ett gott liv. Det är också en hus-
kyägares plikt att älska sin hund djupt. 
Men när det kommer till avel så blir an-
svaret större. Du får plötsligt förpliktel-
ser utanför dig själv och ditt vanliga liv. 
Du har ansvaret över att hitta omtänk-
samma och kärleksfulla ägare till dina 
valpar. Du har ansvaret att handleda och 
stötta dessa ägare i sin roll som matte el-

ler husse. Och, som jag ser på det, du har 
faktiskt ansvaret att se till att de valpar 
du föder upp får ett gott liv. Inte bara de 
första veckorna som de bor hemma hos 
dig men faktiskt under en hel livstid.
 
Så till dig som älskar din husky över allt 
annat, tänk efter en extra gång innan du 
bestämmer dig för avel. Du har världens 
finaste hund! Men den dagen du fun-
derar på avel så gör du någonting som 
sträcker sig långt utöver dig och din lilla 
flock. Bra valpköpare växer inte på träd 
och de kräver att du som uppfödare ska 
ha tänkt igenom din avel noggrant. Det 
räcker inte att valparna har rätt färg och 
är söta. Våra älskade siberian huskies är 
mycket mer än så!

Om du funderar på avel och känner dig 
tveksam, vänd dig gärna till rasklubbens 
avelsråd! De har i uppdrag att ge dig 
goda råd om vad du behöver tänka på 
när du vill avla och de har många års er-
farenhet av egen avel. 

Lycka till!
Marlene Karlsson

Tejja. [Foto: Emma Marklund]
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Favorit i 
repris
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Small Detail´s Floki som valp. [Foto: Linnie Lodestål] Asasaqs Tilioq. [Foto: Lena Tano]
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Rasklubbens PG 238354-5

Hej på er. 

Då va det dags för ytterligare ett nummer av Polar-
hunden. Vi hoppas att ni alla har haft en fin som-
mar och höst. I skrivande stund så har kylan börjat 
anlända och höstens träning blir mer intensiv och 
många av oss börjar längta till vintern. Och hos 
vissa av er har vintern redan anlänt om man skall 
tro alla vackra vinterbilder ni delar i sociala medier 
m.m.

Arbetet inom rasklubben går framåt. Vad gäller re-
videringen av meriteringsreglerna så ligger det fort-
farande i skrivandets stund hos SKK. Vi hoppas att 
få det tillbaka så fort som möjligt med ett slutgiltigt 
besked om att det är fastslaget och klart. Vad gäl-
ler arbetet med RAS så ligger fortfarande mycket 
fokus på HD-index och rasklubben har hunnit 
med att hålla två uppfödarmöten med inriktning 
HD-index och vad vi vill med detta verktyg. Bland 
annat diskuterades vikten av att inte använda C-
hundar på ett oklokt eller okontrollerat sätt i avel. 
Särskild skrivelse angående C-höftade hundar skall 
sammanställas likväl som protokollen från mötena 
kommer inom framtid att finnas att ta del av. Och 
som vanligt är våra meriteringstillfällen något som 
rasklubben varje år godkänner inför varje säsong 
för at skapa tillfällen för rasens bruksmässiga utvär-
dering. Årets meriteringstillfällen finner ni på egen 
plats här i tidningen.

Nansen 8 veckor gammal. [Foto: Emma Marklund]

Något som ligger i pipen just nu och blir mer och mer aktuellt ju närmare februari vi 
kommer, är samojedernas stora vintersamling, som även 2017 kommer gå av stapeln 
i Furudal, en tillställning som drar många samojeder med sina ägare. Arbetet med 
detta och förberedelserna inför arrangemanget är något som tar upp en hel del tid för 
styrelsen just nu. Och som vanligt kommer det att finnas en hel del arbetsuppgifter 
som vi alla måste hjälpas åt att fördela bland oss medlemmar för att arrangemanget 
skall kunna gå att genomföra. Vi hoppas att just du och alla vi tillsammans skall 
kunna hjälpas åt med detta. Så sätt gärna upp dig/er på de uppdrag ni vill ansvara för 
så fort som möjligt så vi får planeringen klar i god tid. En lista med vilka uppdrag vi 
behöver täcka kommer att finns på rasklubbens hemsida och FB-sidor.

Ser fram emot att träffa er alla i vinter och för hoppningsvis är vi många som får 
chansen å träffas, umgås och ha skoj tillsammans under vinterveckan och/eller andra 
arrangemang.

Väl mött å ta hand om er J (j:et ?)
/Camilla Nyström, ordförande SPHK Samojed. 

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

www.haromi.se 08-653 13 00
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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!

INBJUDAN TILL 

Samojedernas  
vintersamling 2017 

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

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.
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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!

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

Alaskan malamute, sex månader njuter av vårvintersolen. 
[Foto: Boel Malmström]

Team Snowquest Moonlight Frost. [Foto: Boel Malmström]

Stalo, alaskan malamute, 5 månader kan konsten att finna 
mysplatser. [Foto: Boel Malmström]
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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

Tack alla som kom till rasspecialen i Voxnan och 
gjorde det till en härlig dag! Nu blickar vi fram mot 
vintern och härlig hundkörning. I år har det varit 
extra svårt att få fram meriteringstillfällen allra 
helst för kortare distanser. Förhoppningsvis ska det 
finnas listad på hemsidan vid den här tidningens ut-
givning. Från och med 2017 gäller nya regler. För 
vår ras är det mycket små förändringar. De största 
gäller ålder på hund och dragprov 100+. Reglerna 
finns på SPHK’s hemsida under dokument. 

I styrelsen har vi i skrivande stund fullt upp med att 
försöka hitta meriteringstillfällen. Vi söker tillfällen 
som håller hög kvalité på spåren, arrangemanget 
och administration av meritering. Tillfället ska an-
tas locka ett stort antal deltagare och så mycket som 
möjligt har en spridning över landet. 

Avelsrådet arbetar med RAS och avelsfrågor. Vi 
tittar på hur vi kan få hemsidan att bli bättre och 
mer levande. Nästa års rasspecial som hålls i Tånga 
Hed den 3 september är också under planering. Där 
kommer det att bli mer än ”bara” utställning. I pla-
neringen ligger grillkväll, föreläsning och dragakti-
vitet som alla kan vara med på. 

BIS Missmyra 8 oktober 2016. Siberian husky 
Snowstreams Inachis Io, domare Jesper Andersson. 

[Foto: Ylwa Malmberg]

Vi är många ”gamla ringrävar” i klubben som har varit med länge. Det är viktigt att 
vi inte glömmer bort att de flesta av oss en gång var nybörjare och hur det var.  Ni 
som är nya är viktiga för rasen och klubben. Ni har andra erfarenheter och infalls-
vinklar som kan tillföra mycket. Det kan vara svårt att hitta nya kontakter när alla 
bor långt ifrån varandra. Vid de tillfällen vi har, är det därför viktigt att vi ses och 
utbyter erfarenheter. Det behövs alltid funktionärer till våra meriteringstillfällen och 
träffar. Det krävs inte att man är erfaren, se det istället som ett ypperligt tillfälle att 
lära och att knyta nya kontakter. 

Med hopp om en snörik vinter!
Ylwa och styrelsen för siberian husky 

4-spann
1. Malin Granqvist
2. Joakim Andersson
3. Helene Israelsson

6-spann
1. Marie Israelsson
2. Camilla Buvall-Juhlander
3. Camilla Eklund

8-spann
1. Lotta Antoniusson
2. Malin Sundin
3. Nisse Uppström

2-spann
1. Malin Granqvist
2. Johan Olsson
3. Petter Hillborg

2-spann Y
1. Emelie Sörensen
2. Thea Sörensen

3-spann Y
1. Saga Niva

LMD
1. Marlene Karlsson
2. Malin Sundin
3. Karsten Grönås

UMD
1. Trond Hansen
2. Malin Sundin
3. Jana Henychova

Resultat Siberian huskycupen 2016
(för fullständiga resultatlistor se hemsidan).
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Siberian husky rasspecialen i Voxna

Rasspecialen den 25 september blev en trevlig träff och utställning. Över 100 hundar 
var anmälda. På lördagskvällen hölls en kort samling i samband med den gemensam-
ma middagen. Samlingen inleddes med en tyst minut för Ingrid Agefeldt och Sickan 
Hjelm som lämnat oss sedan förra rasspecialen. De är två personer som egentligen 
skulle behöva varsin separat artikel i polarhunden. Båda har betytt mycket för vår 
ras. Vi saknar dem och våra tankar går till deras anhöriga. Därefter delades det ut 
diplom till de förare som placerat sig i siberian husky-cupen. Grattis alla ni som pla-
cerat er. Boka redan nu in 2017 års special i kalender. Den kommer hållas i Tånga 
Hed den 3 september i samband med Västras utställning. 

Resultat Rasspecialen 2016-09-27

Domare:  Tapio Kakko - ukl, bkl, ökl, chkl, vetkl samt BIS/BIR-BIM
 Ewa Widstrand -  valpar och jkl

BIR/BIS:  Snowstreams Inahcis Io  
BIM: Sunrise

Bir-valp 4-6 månader: Villiviimas Briljantti Pilvi
Bir-valp 4-6 månader: Villiviimas Briljantti Talvi

Bir-Valp 6-9 månader: Ylajärvis IG Ittoq
Bim-valp 6-9 månader: Tazzlandet Valla

Bir avelsklass valp: Villiviimas
Bir uppfödarklass valp: Villiviimas 

Bir-junior: Aslakkgårdens Pirak Porsche  
Bim-junior: Aslakkgårdens Fenja Ferrari  

Bir-unghund: Sunrise 
Bim- unghund: Mojito 

Bir-bruks: Arctic Power X-bow Lapicum 
Bim-bruks: Lapicum Cold Winter Tale 

Bir-öppen: Unicus 
Bim-öppen: Aslakkgårdens Varga Vinnare  

Bir-Champion: Snowstreams Inachis Io
Bim-Champion: Snowstreams Magnolia Lilliflora 

Bir-veteran: Samospeed's Caramelle Liquor 
Bim-veteran: Snowstreams Tradus Philomelos 

Bir-uppfödargrupp: Snowstreams

Bästa  hane
1:a Snowstreams Inachis Io 
2:a/ cert Arctic Power X-bow Lapicum 
3:a Unicus 
4:a Ylajärvis MT Spring 

Ck: Aslakkgårdens Pirak Porsche, Ylajärvis HT Mitch, Snowstreams Mustela 
Eversmanni, Fenrisulven Frode, Snowstreams Tradus Philomelos, Ylajärvis Var-
gevass, Team Amarox Brio (r-cert). 

Bästa tik
1:a Sunrise 
2:a Snowstreams Magnolia Lilliflora 
3: Aslakkgårdens Frosta Frostros 
4:a/cert/champion Samospeed's Caramelle Liquor 

Ck: Aslakkgårdens Fenja Ferrari, Amarula, Leja, Lapicum Cold Winter Tale 
(r-cert ), Molly av Vargevass, Ljusvattutjärns Nordiska Sigyn, Aslakkgårdens 
Varga Vinnare, Meliora, Arctic Power Storm Warning, Fenrisulven Beyla , Fen-
risulven Hild.

Aslakkgårdens Frosta Frostros BIM 
och Snowstreams Inachis Io BIR vid 

Gävle-Dalas utställning i 
Voxna 24 september. 

Domare Mari Pajaskoski.  
[Foto: Ylwa Malmberg]
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Hej!

Så har hösten varit och övergått i fin vinter, får vi 
hoppas. Nu börjar det även närma sig med diverse 
vinterarrangemang och meriteringar för oss alla. 
Jag hoppas att ni hittar någon trevlig vinteraktivitet 
oavsett det är rasklubbar eller distrikt som står för 
arrangemanget.

Vi i rasklubben har ägnat senare delen av hösten 
åt planering för utställningen Stora Stockholm där 
rasklubbarna samarbetar kring montrarna. Jag 
hoppas och tror att arrangemanget var trevligt och 
bra och att ni som ställde ut någon hund fick bra 
bedömningar.

Vi har även ägnat en hel del tid åt nästa arrang-
emang som är vår vinterträff i Hamra och där har vi 
i år justerat lite så det kommer att finnas möjlighet 
till tävling utom meritering och möjligen ett utökat 
startfält. En annan viktig samlingsfaktor är mat och 
dryck, så i år kommer vi att ha försäljning av fika, 
varmkorv och kanske någon annan överraskning i/
utanför byastugan. Varmt välkomna ska ni alla vara 
oavsett ni står på start, kommer som dagsbesökare 
eller är funktionär, se separat annons, vår hemsida 
och FB för uppdaterad och utförligare info.

Vi i styrelsen önskar er alla en God Jul och gott 
Nytt år!

Ordförande
Helen Söderström, 0921-651 31, 

076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden

hedsvedjan@hotmail.com

Sekreterare
Sofia Wallin, 070-396 83 01 

sofiabra-4@hotmail.com

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, 070-334 65 39 
frankochhelene@telia.com

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

Daniel Andersson, 070-145 33 88 
rimbo_danne@hotmail.com

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

marialutken@yahoo.se

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

Repr. SPHK valberedning. (2017)
Lennart Andersson, 073-050 45 49 

2luba@telia.com

Meriteringssekreterare
Lena Tano,  teamasasaq@hotmail.com

Valberedning
Ulla Andersson, 0171 57 969 

Josefine Dömstedt.

www.gronlandshund.sphk.se

December 2015. [Foto: Helen Söderström]

Vinnare i barn med hund vid Gävle-Dalas utställning i Voxna den 24 september 
Gustav Holst med Fenrisulven Beyla.  

[Foto: Ylwa Malmberg]
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i SPHK’s rasklubb för grönlandshund kallas härmed till årsmöte 
fredagen den 20 januari 2017 kl. 18:00 

plats: bystugan i Hamra.

Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhand 
senast 4 veckor före årsmötet. 

Sekreterare Sofia Wallins mailadress är: sofiabra-4@hotmail.com

Hamra ligger längs riksväg 310 mellan Västbacka (E45) och Los och byastugans 
koordinater är 61o39’35.00”N, 14o59’56.14”Ö

Välkomna!

Rasklubben för grönlandshund inbjuder till meriteringar och 
tävlingar vid rasklubbens Vinterträff i Hamra 20-22 januari 2017

1. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN 
– meritering DP 60 (2 x 30 km), 20-21/1 2017
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute 1/ och samojedhund 1/. 
Förarmöte och lottning av startordningen hålls i bystugan torsdag 19/1 kl. 21:00. 
Klasser enligt meriteringsreglerna.

2. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN 
– tävling 2 x 30 km, 20-21/1 2017
Tävling för dig som inte vill meritera din grönlandshund, alaskan malamute eller 
samojedhund.
Förarmöte och lottning av startordning hålls i bystugan torsdag 19/1 kl. 21:00.
Klasser: Pulka 1-4 hundar Släde: 4-spann, 6-spann, 8-spann 2/

3. Meritering – DP 20+ (2 x 12-13 km), 21-22/1 2017
Meriteringstillfälle för siberian husky 1/.
Förarmöte och lottning av startordning hålls i bystugan fredag 20/1 kl. 16:00. 
Klasser: Släde:  4-spann, 6-spann 

4. GRÖNLANDSLÖPET – meritering DP 10 (10 km), 22/1 2017
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute 1/ och samojedhund 1/.
Förarmöte och lottning av startordning hålls i bystugan lördag 21/1 kl. 16:00. 
Klasser enligt meriteringsreglerna.

5. GRÖNLANDSLÖPET – tävling 10 km, 22/1 2017
Tävling för dig som inte vill meritera din grönlandshund, alaskan malamute eller 
samojedhund.
Förarmöte och lottning av startordning hålls i bystugan lördag 21/1 kl. 16:00.
Klasser: Pulka 1-4 hundar Släde: 4-spann, 6-spann, 8-spann 2/

För ytterligare information se vår hemsida www.sphk.se/gronlandshund under 
’Aktiviteter/Meritering/Meriteringstillfällen’.

1/ Förutsatt att respektive rasklubb har godkänt detta (se din rasklubbs hemsida). 
2/ Enbart samojed

December 2015. [Foto: Helen Söderström]
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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

Helen Söderström i Padjelanta 1984.  Ka
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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 

Matty McNair/northwinds-arctic.com

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

Här behövs ett bra tält.
Välj Hilleberg!
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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
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