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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:
Freddie Åkerlind Nytomta gård, ED 80 686 94 Rottneros. Tel: 0565-604 46
Mail: freddie.akerlind@telia.com

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 polarhundar, att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl a
draghundar, att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med
frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden,
hundägaren och hundägandet.
Klubben arrangerar också officiella utställningar med certrättigheter. Vi har idag cirka 1300 medlemmar.
Klubben är indelad i 6 distrikt: Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra distriktet och Västra distriktet.

Svenska Polarhundklubbens styrelsefunktionärer
Ordförande:
Sekreterare:
Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Alf Hallén
Hundberget 264
840 13 Torpshammar
Andreas Knudsen
Snösundsvägen 7
513466 Ingarö
Donald Eriksson
Aurora Borealis Adventures
Ekorrsele 35
922 91 Vindeln
Helene Ouchterlony
Hanstaviksvägen 15
134 61 Ingarö

alfhallen@telia.com
070-216 75 88
sekreterare@sphk.se
070-840 59 95
info@auroraborealis.nu
0933-63055
073-933 076
frankochhelene@telia.com
08-570 275 65
070-334 65 39		

Kontaktpersoner till distrikten:
Övre Norra:
Nedre Norra:
Mälardalen:
Södra:
Västra:
Västra:

Elisabeth Lönnberg
Alf Hallén
Petra Dalenklint
David Erman
Rose-Marie Eklund
Marita Johnsson

0911-100 91, 070-587 32 66
070-216 75 88
070-273 75 42
0709-37 15 91
0301-212 23
0522-66 32 12

SPHK’s rasklubbar-Sveriges enda officiella
Alaskan Malamute:
Grönlandshund:
Samojed:
Siberian Husky:
Tävlingsekr.:
Utställningsekr.:

Michelle Ohlsson
Skogvaktarvägen 15
830 05 Järpen
Lennart Andersson
Paulus väg 4
746 38 Bålsta
Camilla Eklund
Fridhemsgatan 27
854 60 Sundsvall
Camilla Eklund Engvall

michelle@hundsteg.se
0738-41 82 49

Karina Andreasen
Syrenstorpsvägen 20
830 05 Järpen
Linda Almquist
Gerstorp Tjärarp 1
585 99 Linköping

nighttrail@nighttrail.com
0647-104 60
073-063 80 99
snotrollens@telia.com
013- 583 73

0171-579 69
073-050 45 49
2luba@telia.com
jo@framak.se
060-156177
070-561 47 83
073-040 27 18
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Höst!
Den (av många) efterlängtade hösten har kommit
och säsongen har börjat! Många är nu igång med
att träna sina hundar till de många olika äventyr
som SPHK och Draghundsportförbundet anordnar. Det kan vara allt från trevliga och gemytliga
små träffar i Sveriges alla fina små byar till stora
tävlingar. Håll utkik i Polarhunden och på hemsidan för kommande event.
Jag brukar som vanligt tjata om artiklar och bilder från de olika träffarna och jag tänker inte vara
sämre denna gång heller. Skriv ofta, fota mera och
glöm inte att skicka in till polarhunden@gmail.
com. Jag behöver fler bilder nu att fylla ut tidningen med!
När ni skickar in bilder MÅSTE ni skriva fotografens namn och gärna en bildtext. Skriv bilden namn och bildtext. T.ex IMG187=och sedan
bildtexten som ni vill ha till bilden.
Tidigare hade jag problem med att ni skickade
direkt från telefonen och dåtidens telefoner höll
inte kvalité för tryck men den tiden är sedan
länge förbi. Bilder från dagens telefoner är fullt
godkända och väldigt ofta superfina i färgerna.
Vi har en fin tidning med mycket intressanta artiklar. För det kan vi bara tacka de duktiga skribenterna som skickar in till mig. Så jag uppmanar Er: fortsätt att bombardera mig med artiklar,
bilder och små ”missar”
Ha kul med era hundar och
GLÖM INTE KAMERAN
Mia och resten av redaktionskommittéen:
Louis, Matti och Helene

Sunshine Husky Izor with Fugitive.
[Foto: Jonas Nilsson]

Omslagsfoto: . Midsommarkväll
på Tandsjövålen med Grönlandshundar. [Foto: Björn Andersson]
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LEDAR
SKALLET
Nu börjar hösten närma sig med stormsteg. Nu startar höstträningen och det gläder
både hundägare och hundar.
Vi har haft en arbetshelg på Broby Gård i närheten av Märsta som var välbesökt.
Lördagen ägnades åt att gå igenom meriteringsreglerna som ska lämnas in till SKK i
slutet av året. Bra och nyanserade diskussioner utmynnade i vad jag uppfattar som
ett bra dokument som ska ut på en sista remissrunda innan styrelsen fattar slutgiltigt
beslut på nästa styrelsemöte nu i november.
Hur vi är organiserade i distrikt, rasklubbar och huvudstyrelse diskuterades. En
arbetsgrupp bestående av Janne Högström. Camilla Nyström och Nisse Uppström
tillsattes . De ska börja se över stadgar och organisation samt lämna förslag nu till
novembermötet. Den frågan kommer sedan att skickas ut till distrikt och rasklubbar
för att ni medlemmar ska få tycka till. Ta vara på chansen och ordna möten/träffar
där denna fråga kan diskuteras.

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA
Övre Norra
Eva-Maria Taavo/Övertorneå, Linnea Utterström/Kalix
Nedre Norra
Gunilla Eriksson/Svenstavik, Susanna Fahlström/Sundsvall, Stefan Nilsson/Lycksele,
Sanna Blom/Hoting, Therese Lind/Kvissleby
GävleDala
Maria Spring/Orsa
Mälardalen
Tomas Almgren/Västerås, Simon Olsson/Eskilstuna, Beatrice Björklund/Eskilstuna,
Susanna Hellstedt Stenkel, Mårten Karlberg/Hägersten, My Lindqvist/Skogås, Thomas Peimer/Järfälla, Robert Stumsner/Örebro
Västra
Henrik Eriksson/Molkom, Martin Jonson/Kållered, Joachim Jansson/Lilla Edet
Södra
Tobias Turesson/Mörlunda, Rickard Linde/Svedala, Micael Pommer/Forserum,
Karina Wisniewska/Trelleborg

Till WSA-VM i Frauenwald vecka 6 kommer vi att anmäla de personer som tänker sig
dit för att tävla. En uppmaning från mig är att ni som har B-hundar tar chansen. Jag
är helt övertygad om att vi har stora möjligheter till stora framgångar för alla de fyra
raserna. Meddela in till undertecknad senast den 1/12 som är stoppdatum.

Utland

Nu blir det till att njuta av hösten tillsammans med de fyrbenta kompisarna så mycket
det bara går.
Alf Hallén

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
medlem 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.
Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm ej heller att ändra din adress, om du flyttar. Snabbast går det om du ringer SKK,
men det går också bra att kontakta mig.
Detta blir mitt sista inlägg på den här sidan, då jag avslutar mitt uppdrag som medlemsansvarig efter många år. Tack för alla trevliga kontakter med er därute i rasklubbar och distrikt.
En riktigt skön fortsättning på hösten
önskar
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig SPHK
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Mats Minne & SPHKs Rasklubb för siberian husky
Ungdomsstipendium
Instiftat säsongen 2009/2010. Under flera år efter Mats Erikssons bortgång (se
mer info på hemsidan under Aktiviteter/ Mats minne) har Mats föräldrar betalat in pengar till rasklubbens konto. Vi i rasklubben ville skapa något av dessa
pengar i Mats Minne och anda. Därför föddes iden att årligen (om det finns
aktiva innevarande säsong) dela ut ett stipendium till en aktiv ungdom som både
är framgångsrik och en förebild för andra barn och ungdomar. Stipendiet delas
årligen ut vid vår rasspecial och består av ett diplom, en middag vid banketten på
rasspecialen och en check på 1000 kr. Priset betalas numer ut av rasklubben med
sponsorpengar från Taxi Uppsala100000.
Nomineringar görs skriftligen i god tid innan rasspecialen (senast 31/10) till ordförande i rasklubben. Maila till Camilla Engvall Eklund sarmik@wildtribes.se
Styrelsen utser vem som får priset.

16:e året i rad!
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SPHK’s
långdistanstävling
8-11 MARS
(v 2016
10) (v. 10)
SPHK’s
långdistanstävling
8-11 2016
MARS
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Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, bildekal, karta, frukost innan start, lunch oc
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OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista betalningsdag enl
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Startavgiftsätts
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på:BG
BG
5574-8404,
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SE5880000836839843366932, BIC
Startavgift
5574-8404,
SPHK,
IBAN
NO:NO:
SE5880000836839843366932,
BIC/SWIFT:
SWEDSESS.
Ange
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adress,
och e-postadress
på betalningen.
SWEDSESS.
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anmälan
skicka
ett ett
mejl
till: till:
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Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Arrangörerna
förbehåller
sigvår
rätten
att ställa
in tävlingen vid för få anmälda deltagare.
Mer
information
hittar du på
hemsida
www.polardistans.com.

Mer information hittar du på vår hemsida www.polardistans.com.

Det går även bra att kontakta tävlingsledaren på e-post: race@polardistans.com eller per
telefon
Karina
+46
(0)73-063 8099.
Det gårtilläven
bra Andreasen
att kontakta
tävlingsledaren
på e-post: race@polardistans.com eller per tele

Karina Andreasen +46 (0)73-063 8099.
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http://www.vastra.sphk.se

www.sphk.se/sodra

Ordförande

Ordförande

Snötrollens Sira Faina på maskrosäng.
[Foto: Anna Palmblad]

Irene Hansen, 0708-36 37 35
pichaq@hotmail.com

Vice ordförande

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

Den 24 maj anordnade SPHK Södra en träff i skånska Hovdala där solen sken.

Kassör (Utom Styrelsen)

Anna Palmblad
anna.palmblad@me.com

Vi var cirka 35 som träffades, och många fler hundar av olika raser.

Ledamot/Sekreterare

Jonatan Mayer, 070-725 15 22
jonatan@mayer.se

Kassör

Ida Björk, 0705-63 30 75
i_bjork@telia.com

Ledamot

Hanna Persson, 0761-01 96 11
persson.hanna@live.se

Ledamot/Tävlingskommittén
Lotta Johansson, 0730-73 59 99
lotta.d.johansson@gmail.com

Suppleant/Aktivitetskommittén

Markus Christensen, 0734-34 73 47
dionysos_03@hotmail.com

Suppleant/Utställningskommittén
Malin Granqvist, 0762-12 00 91
info@villiviimas.se

Ungdomsansvarig

Linda Lindquist, 0700-36 85 14
bandylinkan84@hotmail.com

Ledamot

På denna träff hade vi fokus på utställning och hade
bjudit in Shahkaela Ward (hundhandler och ringsekreterare) som gick igenom hur det är att ställa
ut, vad man kan tänka på m.m.
Efter hade vi gemensam samling där vi bjöd på korv
med dryck, lite fika och många skratt, vissa valde
att släppa hundar i rasthägnet medan andra valde
bada i Finjasjön.

Ledamot/Vice ordf.

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

Sekreterare

Hanna Persson, 0761-01 96 11
persson.hanna@live.se

Gustaf Hammarkrantz, 070-769 31 84
gustaf.hammarkrantz@netatonce.net

Jose Perez, 070-939 74 43
jose.perez8207@gmail.com

Ledamot

Lizette Mayer
lizette@mayer.se

Suppleant

Madeleine Abrahamsson, 070-966 51 36
madde.gbg@hotmail.com

Höstträning med mountainbike längs sandvägar i Nattberg.
[Foto: Stefan Eriksson]

Framöver skall vi prova få ihop en träff med fokus
på drag och speciellt nybörjare och att få in dom i
sporten.

Suppleant

Mats Jonson
fat-boy@live.se

Kontaktansvariga nya medlemmar
Marita Åhl, 072-538 32 00
Jose Perez, 070-939 74 43

Utställningsansvarig

Tina Järkvist
tinajarkvist@outlook.com

Marcus Christensen

Trötta syskon. [Foto: Helene Ouchterlony]
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SPHK Mälardalen bjuder in till

MIDNATTSRACE
En barmarkstävling för renrasiga polarhundar i skenet av månens
ljus, för andra året i rad.
Alla helgons dag, den 31 oktober är det dags!
Meritering för samojed!

http://malardalen.sphk.se
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

Snötrollens Yuki-kull, Rosa och Röd, jag håller i dig!!
[Foto: Linda Almquist]

När ni läser detta är det dax för premiären
av vår nya utställningsplats i Missmyra
Jag hoppas att få se många av er där! Jag är själv
mycket nyfiken på platsen och ser fram emot dessa
två dagar med utställning och vagnrace.
Midnattsracet finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig till och jag kan med glädje meddela att vi
även i år har fått klartecken om meritering för samojed. Klassindelning är i skrivande stund inte klar,
men när du läser detta finns det med säkerhet tillgängligt på hemsidan. Där kan du också läsa om anmälningsavgifter och hur du gör för att anmäla dig.
Vi se snart…
/Petra

Sträckorna som erbjuds är 5km och 10km på belyst elljusspår.
Tävlingen äger rum på Rocklunda motionsspår i Västerås.
Första start kommer att ske under sen lördagskväll, exakt tidpunkt
ges när vi vet mer om det blir en sval eller varm höst.
För information om klasser och anmälningsavgifter se hemsidan.
Medlemsskap i SPHK krävs samt grönt kort och tävlingslicens.
Åldersgräns för att delta är 16 år.
Åldersgräns för meritering är 19 år enligt SPHK’s riktlinjer.
Vid frågor, kontakta dragkommittén:
Lars Jämtsved, larsjamtsved@gmail.com
Anders Ryttinger, aryttinger@gmail.com
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www.sphk.se/gavledala
Ordförande

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

Sekreterare

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

Ledamöter

Jessica Cerny, Kungsberg
Krister Mattson, Ljusne
Michael Berglöf, Mockfjärd
Kim Cerny, Kungsberg
Peter Tigerstrand, Voxna

En intensiv vinter som för oss i GD innebar två tävlingar. Den ena med stort deltagande och den andra
med lite mindre… Fäboddraget återupplivades och
vi var tre startande spann som tävlade om att ha
jämnaste tiden lördag och söndag. Jag vann med endast 1,5 minut mellan mina heat trots väldigt olika
väder! Koppången är snösäkert och fler borde passa
på att komma upp (eller ner) i slutet på säsongen.
Att en snötävling får få startande för att det är barmarksrace samma helg känns ju lite annorlunda för
en som är van vid att utnyttja vintern så länge det
bara går!
Sista turen med hundspannet blev på Mora Norra
Vildmark-reservatet i maj. Mindre än en timme hemifrån fanns det kanonfin skare och hundarna fick
verkligen njuta efter en lång och händelserik säsong.
Det är lyx att köra hundarna på snö på förmiddagen
och kunna köra vårbruk i lantbruket på eftermiddagen. När tidningen kommer ut borde alla ha startat
upp den nya säsongen med många mil i höstmörkret
bakom ivriga hundar. Passa på att njuta lite också,
oavsett träningsnivå och målsättning så måste man
ha roligt när man tränar. Kanske ses vi i vinter på
någon tävling eller träningsträff?

I GD så har vi så smått börjat planera för vintern. Fäboddraget arrangeras i slutet
på säsongen. Polarhundsmästerskapen har vi inte tagit beslut om än men vi kikar på
alternativa platser. (Med inte fullt så mycket snö som i Orsa…)
Årsmötesutställningen gick av stapeln i Bollnäs på vackra Vevlingestrands camping.
Det var ett riktigt spännande väder med allt från hagel, regn, hård blåst och strålande
sol om vartannat! Utmanande för både hundar, ägare och funktionärer kan jag lova!
Nästa utställning i vår regi blir i Voxna i september 2016.
På GD eget årsmöte blev det mindre förändringar i styrelsen. Jag tackar för fortsatt
förtroende och vi alla tackar såklart Ulf Jönsson för lång och trogen tjänst i styrelsen
och välkomnar Peter Tigerstrand som ny ledamot. Känner Du att du har idéer om
aktiviteter eller vill vara med och hjälpa till på de befintliga är det bara att höra av
sig! Alla kan göra något!
Malin Sundin. Ordförande SPHK Gävle Dala
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www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Alaskan malamute. [Foto: Louis Liljedahl]

Alf Hallén, 070 - 216 75 88
Hundberget 264, 840 13 Torpshammar
alfhallen@telia.com

Vice Ordf. / Kassör / Ledamot

Hej!

Jan-Olof Högström, 070 - 561 47 83
Fridhemsgatan 27, 854 60 Sundsvall
framakad@gmail.com

Vi har precis avslutat SPHK centralas arbetshelg.
Där beslutades bland annat att NN ska hålla Polarhundsmästerskapen 2016. Jag tycker det är mycket
trevligt att vårt distrikt kommer att arrangera Polarhundsmästerskapen och hoppas på många deltagare, men även att några av er kommer att ställa
upp som funktionärer. Mästerskapen kommer
som vanligt att gå av stapeln vecka 5, denna gång
i Norråker. Inbjudan kommer i senare nummer av
Polarhunden och på sphk.se.
Under arbetshelgen diskuterades även meriteringsreglerna som ska gälla från 2017-01-01 ivrigt. Man
kan konstatera att rasklubbarna har kunnat närma
sig varandra. Regelverket är dessutom något omstrukturerat och tydligare än tidigare. Detta kommer att göra det lättare att ta till sig reglerna.
NN:s nästa stora arrangemang är utställningen i
Sollefteå 14-15 november. Sista anmälan är 25 oktober, se sphk.se för mer information.
Hundhälsningar!
Jan-Olof

Sekreterare / Ledamot

Ann-Marie B Sahlberg, 070 - 572 01 51
Magdbyn 610, 841 96 Erikslund
amcbruce@gmail.com

Ledamot

Annica Andersson

Ledamot

Emma Månsson

1:e Suppleant

Emanuel Fagerberg, 070 - 828 30 74
Rådmansgatan 27, 832 62 Frösön
manne85@live.se

2:e Suppleant

Marie Israelsson, 070 - 191 63 79
Vigge 129, 860 13 Stöde
marie@marieisraelsson.se

Revisor

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

Revisor

Lars Åke Lindström, 070 - 593 58 05

1:e Revisorsuppleant

Björn Ramström, 070 - 318 47 20

2:e Revisorsuppleant

Kristen Snyder, 070 - 231 28 45
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att presenteras på hemsidan
och på facebook. Dragträffen i
Lomben kan jag rekommendera till oss alla, fina möjligheter
för varierade längder på spår/
vägar, möjligheter för träning
av omkörning och möten, trivsel med tältkåta, eldning och en
massa prat så länge man orkar.

www.sphk.se/ovrenorra

Ordförande

BIS 3/BIS Bruks 3 Night Trail Spirit Of The Wolf och BIS 4/
BIS Bruks 4 SE UCH Aatelinas Ezca Little Pebbles

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

Agneta Henriksson,
agge1971@hotmail.com
Ewa Lindbäck, 0923-600 95
bredablicken@hotmail.com

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

Suppleant

Anna-Karin Hansson

Suppleant

Katarina Palm Worrsjö

Valberedning
Vakant

Hej på er alla!
Först ska jag börja med att uppmana er alla att
skicka bilder, berättelser och annat polarhundsinspirerat till alla våra redaktörer så att våra hemsidor blir ”roligare” om jag får uttrycka mig så.
Det är alltid roligt och läsa ngn annans tankar och
äventyr, man behöver inte tänka att allt ska vara
extrema händelser eller erfarenheter.
Den 5 juli arrangerade vi i Övre Norra SPHK utställning med Karsten Grönås som domare. Nytt
för i år var att vi gjorde en sammankomst på lördag
kväll (kvällen före utställningen) med förbeställd
kinamat. Sammankomsten var trevlig och det var
både tältande utställare likväl husvagnsägare och
husbilsägare som campade på området över natten.
Hundutställningen gick kalasfint och även vädret
var nådigt mot oss, sol men nordanvind i håret. Resultat kan ni se på hemsidan och kanske någon bild
kommer till tidningen också.
Nu är snart hösten här och vi i Övre Norra har gjort
en planering för hösten och vintern 2015-2016, och
jag hoppas att ni ska finna nöje och nytta i våra arrangemang.
Vi börjar med en dragträff en helg i september/oktober i Lomben utanför Kalix. Aktuellt/exakt datum
är inte bestämt i skrivande stund så det kommer

14

Polarhunden 4/2015

BIS 1/BIS Bruks 1 FI W CH Artic Power Siberian Express och
Nästa dragträff blir i Blåsmark,
BIS 2/BIS Bruks 2 Ukioq U av Wanvare
Piteå, en söndag under senare
delen av oktober eller början
på november. Här kommer det
också att ges fina möjligheter till bra dragträning och olika distanser, försäljning av
hamburgare och fika är högst sannolikt att vi fixar till dagen.

Under den andra delen av november ska vi arrangera en föreläsningsdag och där
håller vi på att boka föreläsare så även detta arrangemang kommer ni att kunna få
information via hemsidan och facebook.
Helt nytt för säsongen är att vi ska arrangera en tidsträningstävling i slutet på januari,
vi ska invänta snödjup innan slutligt beslut men i dagsläget planerar vi för att ha detta
arrangemang i Böle, Piteå. Vi hoppas att vi kan locka många av er medlemmar till
detta, då kan vi få träna på en del moment som ingår då man står på annan tävlingsstart eller meriteringstillfälle. Vi fick en gång ett tips av Mikael Sandin, Nymånens
kennel, ”det man ska tävla i ska man träna på” så här får vi lite tävlings träning.
Den 4-6 februari 2016 går draghunds SM i Piteå, förhoppningsvis kan några av oss
polarhundsägare testa även detta i år.
Den sista aktiviteten som vi planerat för är en fjällhelg i Årrenjarka 4-6 mars, med
boende i stuga och dagsturer. Där har vi också planer för kvällsaktiviteter och föreläsning, mer info kommer så håll utkik.
Jag upprepar klädfrågan, se på vår hemsida, det finns fina träningskläder att beställa
med sphk loggan på jackorna.
Har ni funderingar eller önskemål ang aktiviteter eller annat så hoppas jag att ni
kontaktar någon av oss i styrelsen.
Hej så länge!
Vänligen
Helen Söderström, ordf. Övre Norra.
Polarhunden 4/2015
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Varför ska det rusas? Hängas? Matas...
och krampaktigt hållas i en glatt viftande svans?
(Spånga 2015-05-11)
Beror det på tradition, okunskap eller att för att man helt enkelt gör som
alla andra? Oavsett, så är det sällan varken till hunden eller till rasens
fördel.
Rusa runt
Vi börjar med rusandet när man visar
hund i utställningsringen – för det är det
som dessa rader handlar om: Att visa
hund på ett mindre lämpligt sätt. Jag kan
inte förstå detta rusande, varken med en
hund som släpas motvilligt eller en hund
som forcerar runt och som samtidigt tappar de rastypiska rörelserna. När en domarkollega, från ett annat land, ropade
till mopsutställarna – faster, faster - på
engelska, var det inte enbart jag som tappade förtroendet för hans raskunskaper
utan också hundarna som tappade sina
rasspecifika rullande rörelser.
Inte heller är det ovanligt att utställare
medvetet rusar in i framförvarande ekipage. Det är till förtret för både hund och
handler och borde bestraffas. I finalringen övergår springandet till att bli hysteriskt, trots att jag inte vet någon ras som
behöver forceras fram. I vår sport är det
inte snabbast som vinner, även om flera
tror det ibland!
Hängas
Hängas i sitt halsband? Hur många hundar får verkligen bättre rörelser av att
stramt hängas i sina halsband? Min uppfattning är det motsatta då hunden inte
kan styra sin anatomi och få rätt balans i
sina rörelser. Eftersträvar man stela, korta och kanske höga frambensrörelser, kan
det kanske vara värt att praktisera…?
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Många har uppfattningen att alla hundar
ska bära sitt huvud högt. Det gäller långt
från alla raser. Jag vill exempelvis inte se
en sussex spaniel eller bearded collie med
högt buret huvud. Är det en flatcoated
retriever som inte bär sitt huvud på rätt
sätt, är det med största sannolikhet något
annat hos hunden som inte stämmer. Den
rätta utstrålningen och hållningen kommer från hundens helhet, anatomi och
funktion.
Matas
Matande i ringen? Jag vill påstå att det
ofta är en hel middag som serveras än en
liten uppmuntrande godisbit. Inte sällan
får vi som domare leta efter tänder och
bett i en mun som är full av köttbullar eller andra matrester. Vem uppfann dessa
tuber som hundarna helt uppslukas av till
dess nackdel? Varken ägare eller domare
får chans till kontakt med den frenetiskt
slickande hunden. Lagom är alltid bäst,
och bäst är när man inte ser det! Apropå
köttbullar – har ingen tipsat Mamma
Scan att sponsra landets hundägare?
Kanske är det onödigt – de flesta verkar
redan vara frälsta trots den fruktansvärda lukten!
Hålla svans
Måste man verkligen hålla i hundens
svans trots att den själv kan vifta glatt
med den? Cocker spaniel beskrivs i sin
rasstandard med en ständigt viftande

svans. Men det försöker man med alla
medel att förhindra genom ett stadigt
grepp om den bakre sista decimetern så
att den då för domaren ska se ”kuperad
ut”?!
- Släpp svansen ber jag – och där står
den glatt viftande….!
I curly coated retrieverns hemland Storbritannien och i andra länder visas rasen
ofta med en ägare som med alla medel
försöker greppa i både nos och svansspets, Resultatet blir en rejäl och opassande räkstjärt. Rasens problem är bakpartiet och inte blir det bättre när någon
hämmar den aristokratiska retrievern i
att själv få avgöra hur svansen ska föras.
En duktig uppfödare på labrador retriever, i ett annat land, gjorde som ”alla andra”. Jag frågade honom varför han inte
visade labrador på samma sätt som han
nu förstörde sin curly?
- De ska visas så här, sa han! Tack –
men inte för mig, svarade jag honom!
Visst – det är fint med en svans som viftar
även om inte alla gör det stillastående.
Jag är dock övertygad om att vi domare
har så mycket fantasi och kunskap att vi
kan bedöma svansen då hunden exempelvis rör sig. Vi har ju också händer att
känna med.
Visa annans hund
Slutligen – det där med att visa andras
hundar, är på gott och på ont. Hur
många gånger tar inte en ”som vet hur
det går till” en annans omotiverade och
hemkära hund in i den kanske otrygga
utställningsringen. Inte så sällan är det
valpar. Säkert beror det på att man vill
ge en hjälpande hand. Kanske tror man
också att man som ”känd” har en fördel?

Jag frågar därför
- Är det din hund eller står husse/matte
utanför?
- Utanför, och de varken kan eller vill,
de har aldrig gjort det förr.
- Nej, men alla har vi varit nybörjare.
Se istället hur otrygg din hund ser ut.
Är det inte bättre att hunden känner
sig trygg och familjen själv får träna?
Det är med sann glädje jag ser hur hunden ändrar sitt uppförande och blir till
fördel med en som de ”känner” i snöret.
Ansvar
Vad gör vi åt alla dessa dumheter? Jag
tycker vi domare borde agera tydligare
och sätta stopp när uppvisandet går till
överdrift. Vi ska säga ifrån när det negativt påverkar hundar och människor och
framför allt när det inte blir för rasen
en typisk och korrekt uppvisning. Våra
junior handlers ska lära sig att tradition
och vad andra gör, inte alltid är bäst. Det
är en konst att visa hund men en större
konst att visa en ras. Aktiva utställare får
likaså ta ett ansvar då de ses som förebilder för alla nya som kommer till våra
ringar.
Idealet
Jag uppfattar att många av mina domarkollegor delar mina synpunkter. Därför
ska vi vara tydliga vad vi accepterar i
utställningsringen. Slutligen - hur ofta
kommenteras inte med lovord den fritt
stående hunden som tillsammans med
sin uppvisare utstrålar harmoni, kontakt
och rastyp utan att det rusas, hängs eller
matas!
Hans Rosenberg
Auktoriserad exteriördomare sedan 1984
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Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH
Elga Carlsson
SKK lägger idag stor vikt vid mentalitet och personlighet på våra hundar som de med
jämna mellanrum ber oss ras- och specialklubbar att sprida information om. Här
nedan följer ett axplock ur SKK’s informationsfolder om BPH. För ytterligare information om beteende och personlighetsbeskrivningar se SKK’s hemsida och sök på
BPH. Eller besök SKK kommitté för hundars mentalitet genom denna adress: http://
www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/kommittenfor-hundars-mentalitet-khm/
”BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Det är till god hjälp för special- och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare
att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten
hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den
som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos olika
raser och hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av. Varje BPHbeskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den
rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.”
En BPH-beskrivning tar ca. 30 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer. Det handlar bl.a. om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta
på överraskningar. Om du vill kan också hundens reaktion vid skott prövas. Efter
att du och din hund gått banan, gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens
reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.

Vad har klubbar och uppfödare för nytta av BPH?
BPH är avsett att fungera som ett verktyg för uppfödare för att de med större säkerhet
ska kunna välja avelsdjur som nedärver den mentalitet man önskar hos avkomman.
Det är också viktigt att de reaktioner som observeras har en stark koppling till hundens vardagsbeteenden.
BPH ska ge en basinformation om rasens mentalitet och beteenden som special- och
rasklubbar sedan kan komplettera med rasspecifika prov/tester vid andra tillfällen.
Det är av vikt att klubbar och uppfödare aktivt medverkar till att så många hundar
som möjligt beskrivs eftersom det ger goda förutsättningar för till exempel beräkning
av egenskapers och beteendens arvbarheter.
Vem ansvarar för BPH?
Svenska Kennelklubben, SKK, är huvudman för BPH. Det betyder att SKK ansvarar för utbildning av funktionärer och kvalitetssäkring av såväl funktionärer som
banor. Ras- och specialklubbar, länsklubbar och privata aktörer arrangerar BPH
utifrån SKK’s regelverk och bestämmelser. SKK ansvarar för att alla resultat av BPH
stambokförs och redovisas.
Anmälan
På SKK’s hemsida hittar du samtliga BPH- arrangörer och deras kontaktuppgifter.
Vill du gå BPH med din hund anmäler du dig direkt till valfri arrangör.
Kommer min hund att förändras/påverkas av att delta?
Nej, den hund du har med dig hem efter en BPH-beskrivning är densamma som du
kom dit med! Däremot har du fått ökad insikt om din hunds mentala kapacitet.

MOMENTEN I BPH

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen
övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste
ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/
rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska
vara lydig. Vill du inte släppa den lös kan den ha lina på sig. Du som hundägare
behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur
du ska gå till väga vid varje moment.

1) Främmande person
En främmande person, testledaren, kommer fram till föraren och hunden. Här
beskrivs hundens benägenhet att hälsa, hundens tendens till oro och/eller undvikande, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt
om hunden avvisar umgänget med aggression.

Vad kan jag som hundägare lära mig av BPH?
Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en tydligare bild av var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske
behöver mer stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge dig en förklaring
till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller
oönskade. BPH säger inte allt om din hund, men kan bidra med en hel del information.

3) Matintresse
Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell,
ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens
generella intresse för mat. Förhoppningen är också att i momentet fånga hundens
allmänna envishet. Även hundens tendens att ta kontakt med sin förare beskrivs.
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2) Föremålslek
Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att
dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.
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4) Överraskning
En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer
gående. Här dokumenteras hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har
att övervinna en negativ känslomässig upplevelse och hur engagerad hunden är i att
lösa uppgiften.
5) Skrammel
En metalltrumma med en kedja i, genererar ett högt, skramlande ljud som startar
när hunden närmar sig. Hunden får fritt fram att undersöka trumman. Syftet är
att beskriva hundens rädsla för ljud, men även dess nyfikenhet för den annorlunda
händelsen.
6) Närmande person
En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt
hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och
står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta
hundens reaktioner i möte med människor som ur hundens perspektiv kan upplevas
som avvikande.
7) Underlag
Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.
8) Skott (valfritt moment)
Två skott avlossas ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när
de står still. Syftet är att dokumentera hundens eventuella reaktion vid skott.

Vad säger beskrivningen?
Det finns många egenskaper hos våra hundar som är viktiga för såväl hundens eget
välmående som för oss som hundägare. Vilken reaktion de olika retningarna i momenten utlöser hos respektive hund är beroende av just den individens personlighet
och beteenderepertoar. Alla egenskaper låter sig inte beskrivas, bland annat på grund
av svårigheter att skapa en relevant testsituation, att testsituationen är omöjlig att
upprepa på likvärdigt sätt eller för att praktiska hinder begränsar, t.ex. att det tar för
lång tid.
BPH-beskrivningen fokuserar på följande beteendegrupper:
Socialitet
Socialitet ger en uppfattning om hur social hunden är gentemot främmande människor.
Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar, om den
kanske är mycket undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte
känner och dess agerande vid ett möte är delvis beroende av rastillhörighet men också
av individens egen personlighet. Raser som avlats för ett självständigt arbete visar
kanske inte samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett bra
samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En
hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.
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Lekintresse
Lekintresse tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål,
dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Både förare och testledaren leker
med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek,
dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. Inte alla är roade av t.ex. kamplekar, det vill säga att konkurrera om ett föremål,
medan andra tycker att det är toppen!
Matengagemang
Se även ”Födorelaterade beteenden” sid 18.(???) Hundar som har ett lagom stort intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. En hund
som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger
för att nå den eftertraktade belöningen.
Förarkontakt
Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja
att engagera sig med denne i t.ex. lek. Hunden kan också söka stöd och uppbackning
hos föraren när den ställs inför ett problem som den inte kan lösa själv. I momentet
”Matintresse” väljer många hundar att ta kontakt med sin förare när de inte lyckas
öppna burken med godis. Det ser nästan ut som om de ber föraren om hjälp!
Nyfikenhet
Att få en uppfattning om en hunds nyfikenhet är ofta en viktig del av en mentalbeskrivning. Nyfikenhet är en värdefull egenskap hos den hund som ska utbildas i
någon form. Nyfikenhet innebär att hunden har drivkraft att utforska sin omgivning
och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämd, kommer nyfikenheten väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det
som utlöst känslan och i förlängningen komma över den.
Rädsla/osäkerhet
En allmänt osäker eller ängslig hund lever hela tiden med en ständig beredskap på
att något otrevligt ska inträffa. Motsatsen är hunden med stor självsäkerhet som
uppträder på ett tryggt, balanserat sätt och som utstrålar att den har läget under kontroll. Mellan dessa två ytterligheter finns många nivåer av ängslan och oro. Specifika
räds- lor är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan vara miljörädslor som
gör hunden obekväm, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller
rädd för att gå på vissa typer av underlag. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot
människor och en generell rädsla för människor är ofta ärftligt betingad precis som
många andra beteenden.
Hot/aggressivitet
Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör
ofta ett naturligt inslag i hundens beteenderepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller
omvärld. Det är därför viktigt att hundar med överdrivna aggressioner identifieras
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och att BPH-beskrivaren påtalar ägarens ansvar för att komma till rätta med ett
eventuellt aggressionsproblem.

BPH-protokollet
Medan du och din hund genomgår momenten på BPH-banan fyller beskrivaren i
ett protokoll med ett antal olika punkter. Protokollet avser att beskriva hundens beteende, inte att värdera vad som är bra eller dåligt.
En eller flera skalor används för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av
de olika momenten. En skala kan t ex redogöra för intensiteten i uttrycket medan
en annan kan ange under hur lång tid hunden visar beteendet. Lågt värde på skalan
innebär att hunden inte uppvisar det aktuella beteendet och/eller bara gör det en kort
stund. Högt värde på skalan innebär att den visar beteendet i stor utsträckning och/
eller under lång tid.

Beskrivning – inte prov!
BPH är just en beskrivning och inte ett prov eller test. Det betyder att din hund inte
får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får den beteckningen godkänd/ickegodkänd. När du och din hund gått BPH publiceras beskrivningsprotokollet i SKK’s
officiella register och det noteras att beskrivningen är genomförd.

Hur vill du att våra hundar beter sig?
Alla raser är olika. Hundar har haft, och har, olika arbetsuppgifter och
användningsområden. Det har inte bara format deras utseende utan också deras beteenden. Det är därför inte överraskande att en hund av en ras som fungerat som
vakthund också visar prov på de egenskaperna under en mentalbeskrivning medan
t ex en sällskapshund vanligtvis uppskattats just för sina utpräglat sociala beteende.
Vilka beteenden och egenskaper som är önskvärda, i större eller mindre utsträckning,
hos en hundras avgörs av special- och rasklubb, av uppfödare och i förlängningen
av dig som hundägare. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad
kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för
vår hundpopulations mentalitet i stort.

Begrepp - uttryck
Lekbeteende – I leken uppvisas och provas beteenden utan att det är på allvar. Rollerna skiftar mellan de lekande parterna och bett och fasthållanden är endast symboliska. Om leken kretsar kring ett föremål, som i BPH-beskrivningen, kan man observera allt från jakt och efter- rusningar till att hunden ”dödar bytet” med intensiva
huvudskakningar.
Födorelaterade beteenden – Hur uthållig är hunden i sitt sökande efter mat? Hur
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villig är den att anstränga sig för att nå svåråtkomlig föda? Hundens uthållighet kan
vara specifik för föda men kan även vara ett mer generellt uttryck för uthål- ligheten
i andra situationer där hunden måste arbeta för att nå ett mål.
Utforskande beteenden – Beteenden som leder till att hunden får mer information om
en retning. De innebär oftast att hunden rör sig mot, eller ända fram till, etningen. På
vägen använder den sig av såväl syn-, hörsel- som luktinformation.
Aggressiva/hotfulla beteenden – Aggressiva beteenden avspeglar en vilja hos hunden
att få det som väckt obehag att avlägsna sig. För att lyckas med detta kan hunden
sträcka upp sig för att verka större, den kan resa ragg och höja svansen. Den kan
också dra upp läpparna och visa tänderna och/eller morra. I BPH dokumenteras tre
varianter av aggressiva/hotfulla bete- enden.
Hotfullhet: Genom olika hotbeteenden försöker hunden stoppa eller
skrämma iväg retningskällan som i BPH kan vara den funktionär som agerar
i momentet. Exempel på hotbeteenden är dova skall, hotande kroppshållning
och utfall. I BPH beskrivs hundens intensitet i hot- fullheten i syfte att få ett
mått på hundens ilska.
Imponerbeteende: Karakteriseras ofta av stel kropp, höjd stilla svans och en
stirrande blick mot den andra parten. Vid närkontakt kan hunden försöka
att mer aktivt mäta sig fysiskt, t ex genom att klättra eller hoppa upp mot
personen, kanske genom att gripa med munnen runt en arm eller hand och
hålla fast.
Bitbeteende: Hundens benägenhet att med hjälp av tänderna få funktionären
att upphöra med hanteringen (t ex vid moment 1) eller avlägsna sig. Skalan
sträcker sig från blottande av tänder över bitintention till bett.
Rädsla – Det här tillståndet inrymmer flera nyanser, allt från en känsla av osäkerhet
och oro, över ängslighet och rädsla, till stark fruktan. BPH beskriver flera uttryck för
rädsla hos hunden.
Flykt/avståndsökande: Till den här kategorin hör beteenden som syftar till
att öka avståndet mellan hund och retning genom att hunden själv förflyttar
sig bortåt. Den kan rygga, göra en undanmanöver eller fly.
Passiv oro: Beteenden som kan tolkas som ett mer passivt sätt hos hunden
att hantera en obehaglig situation. De kan avspegla en oro eller ängslan för
framtida eller pågående händelser som kan ta sig uttryck i hässjande, munslick, låg kroppshållning och frysning, det vill säga att hunden inte rör sig ur
fläcken och inte svarar på retningar.
Förarbundenhet: Många hundar kan uppleva otrygghet och oro i samband
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med att separeras från sin ägare/familj. Det kan synas genom att hunden
tvekar eller vägrar att lämna föraren när testledaren vill ta den på en kortare
promenad och att hunden rusar mot föraren på vägen tillbaka.
Tid till kontakt: Ett tecken på rädsla är ovilja att undersöka det som skrämmer.
Det gör att tiden det tar innan hunden tar sig fram till retningskällan kan
vara ett mått på hur skrämmande situationen upplevdes.
Tid till kontroll: Hundar som har upplevt händelser som har gjort dem rädda
be- höver olika lång tid på sig för att komma över känslan. Vad som mäts
är den tid hunden behöver på sig för att återfå kontroll och inte längre vara
osäker, av- vaktande eller flyktberedd.
Andra tecken på rädsla som kan synas vid BPH är om hunden ökar eller på
annat sätt ändrar tempot när den passerar testretningen, att den ändrar riktning för att på så sätt öka avståndet eller att den vägrar gå förbi retningen
över huvud taget.
Startreaktion: Är en omedelbar, men omedveten, reaktion på en plötslig och
oväntad händelse. Många muskler i krop pen blir snabbt aktiverade vilket
kan leda till exempelvis en snabb huvudrörelse, att hunden hoppar till eller
en kvick flyktreaktion.
Undergivenhet – Uttryck för litenhet och ofarlighet i syfte att avväpna den andra,
potentiellt farliga individen. Kan även ses som en önskan att bli accepterad av den
andra parten. Tidigare betraktades ofta beteendet ur ett rangordningsperspektiv och
tolkades då som att hunden underkastade sig en annan, dominant, individ i gruppen.
Exempel på uttryck för undergivenhet är låg kroppshållning och låg svansviftning,
bakåtstrukna öron och slickningar.
Skottaktivitet – En förhöjd aktivitet och uppmärksamhetsgrad hos hunden kan väckas
när ett skott avlossas som en följd av att hunden förväntar sig en positiv händelse.
Tid till aktivitetskontroll – Efter att hunden reagerat på skottet med förhöjd aktivitet
kan det ta olika lång tid innan hunden kommit över händelsen och blivit av med
förväntningarna som väcktes av skottet. Detta läge, då hunden slappnat av i kroppen
och inte längre har förhöjd och utåtriktad uppmärksamhet, benämns i testsituationen
som att hunden har fått kontroll på sin aktivitet.
Undersökning av annat än testretning: Här noteras om annat än testretningen fångar hundens intresse och att den till följd av detta riktar sitt engagemang mot omgivningen. ”
Det ska börjas i tid.
[Foto: Sandra Tellström]
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Siberian huskyn, en underskattad viltspårhund?
[Petter Hillborg] Att siberian huskyn är en mycket duktig draghund är
välkänt, men att den har en mycket säker näsa och kan vara en mycket
duktig viltspårhund är det nog inte så många som känner till eller så har
ägarna endast fokus riktat dragträning och inte ger hunden möjlighet
att visa sin färdighet med nosen.
Den ursprungliga användningen i Sibirien bestod nog både av drag och jakt.
Hundarna var mycket värdefulla för sina
ägare både för transporter över stora
vidder och som hjälp vid jakt för matförsörjningen. Skadades något påskjutet
vilt så använde troligen skytten sin hund
till hjälp för att söka upp villebrådet. Det
kunde ju vara fråga om mat eller inte.

att tillgå vid jakt, men när den första
siberian huskyn, Heidiburghs Farkas,
flyttade in hos oss 2005, var det naturligt
att även börja arbeta med honom. Han
blev en mycket duktig viltspårhund och
det saknades endast ett 1:a-pris, i viltspårchampionatet för honom, när han efter kort, mycket svår sjukdom, lämnade
oss 2010.

I familjen har vi arbetat med viltspår med
våra hundar sedan mitten av 1980-talet.
Från början var det strävhårig tax vi spårade med, för att kunna ha eftersökshund

Eftersom vår andra husky, Snowstreams
Viola Elatior (Tior), blev mycket ledsen
efter den stora förlusten av kompisen,
så började vi träna viltspår med honom,
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för att få fokusera på något annat. Han
visade mycket goda spåregenskaper och
blev viltspårchampion 2011.

av provet testar domaren hundens skottfasthet, vilket gör att det går att ungefär
avgöra när det är din tur att starta.

De följande åren blev de två yngre ”pojkarna” Snow Shadows First Born Star
(Volki), 2012 och Ylajärvis BG Togo
2013 även champions. Dom älskar verkligen att få arbeta med spårning under
den period på året, då dragträningen inte
är så intensiv på grund av värme.

Vi hade våra spår lagda en bit ifrån de
fyra första och vi väntade ca. 2 timmar
innan vi hörde det fjärde skottet och kort
därefter anlände domaren och det var Tiors tur att starta. Han var försedd med
sin spårsele och den 10 meter långa spårlinan och gick från startrutan på direkt,
med husse Petter som förare och domaren
i hasorna och försvann fort utom synhåll,
för oss som stannade vid startplatsen.

Numera tävlar de inte fullt så mycket,
men ett stort prov ”Oppigården Mästerskapet” har kommit att bli en mycket
trevlig tradition att delta i. Mycket erfarna domare och mycket duktiga hundar och förare brukar tävla. Då tävlingen
är mästerskap för rhodesian ridgeback så
brukar många sådana tävla, men även retrievrar, pudlar och andra raser.
Årets mästerskap hade ett så stort startfält att det blev brist på provmarker och
domare att man tvingades begränsa antalet startande till 30 ekipage, så endast två
av våra hundar fick plats, då omeriterade
hundar och rhodesian ridgebackarna fick
företräde.
Tior och Volki gick till start. Av de 30
startande hundarna var 22 redan champions, alltså var det i år mycket hård
konkurrens.
Vår domare hade sex hundar att döma
och Tior startade som nr 29 och Volki
som nr 30, vilket ledde till att det blev
lång väntan, då det visade sig att de fyra
som startade före pojkarna var mycket
långsamma ekipage.
I ett öppenklassprov är den maximala
spårtiden satt till 45 minuter och i slutet

Efter en kort stund, ca. 8 minuter, hörde
vi plötsligt ett skott och trodde att det
kom från en annan spårgrupp i närområdet, men så hörde vi att domaren skrattade och fick se Tior komma tillbaka till
oss, stolt bärande en rådjursklöv, i munnen. När de kom till bilen hade husse det
lite svårt att ta ifrån Tior hans trofé, men
det gick till slut och Tior fick ta plats i
buren, för att Volki skulle få starta.
Att domaren hade skrattat berodde på,
att Tior i spårslutet var så ”taggad” att
han slet loss klöven med lina på, från den
trädstam den hade varit fast bunden vid.
Hans spårtid var 10 minuter och han
hade jobbat på bra, men hur bra visste vi
inte då, eftersom domarkollegiet hade att
fastställa slutligt pris.
Innan Volki skulle gå ut passerade den ena
bilen med de långsamma hundarna, vår
utgångsplats och domaren sa skrattande
till föraren ”Här går det undan må du tro,
inte särskilt långsamt, som när vi gick”.
Volki, som är en riktig ”sprallgök”, med
mycket överskottsenergi, gick även ut
hårt, men vek ut från startrutan direkt i
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Därefter vidtog en lång tids väntan och
husse började att för sig själv undra om
de hade glömt bort Tiors resultat. Men då
det endast återstod två ekipage i utdelnin-gen, talade kommissarien om att det
var två hundar som hade full poäng, 45
poäng och att det inte gick att skilja dessa
två åt. Att två hundar hade full poäng
hade aldrig inträffat sedan mästerskapet
startade 2004.

Att Volki skulle få ett 1:a-pris stod helt
klart, men han hade ringat i en spårvinkel så något hp skulle det nog inte bli.
Spårtiden var 15 minuter.

Hp delas endast ut om hunden gjort en
”Särskilt god prestation med förstapris-”
Vid prisutdelningen sade domaren, som
även var provets huvuddomare och som
är en mycket duktig, erfaren domare som
dömt många olika raser: ”att han aldrig
hade dömt en så duktig hund som Tior”.
Att Tior som aldrig har fått annat än förstapris, men aldrig haft full poäng, otränad skulle gå så bra som han gjorde, förvånade hans mycket stolta husse.

Efter att ha rastat alla hundarna åkte vi
tillbaka till samlingsplatsen för att invänta domarkollegiets beslut. Under väntetiden intogs matsäck och ”bjudkorv”, minglades och pratades mycket hund. Alla
tyckte att det hade gått skapligt trots att
alla tyckte sig ha tränat alldeles för lite.

Tior hade maximal poäng och fick Hp
och med vitsordet i protokollet:” Hunden spårar utmärkt, i lämpligt tempo.
Han går oringat hela spåret till klöven,
utmärkt jobbat.”

Petter sa inte så mycket, men log för sig
själv och tänkte på att Tior inte hade tränat
något viltspår alls, då dragträning på både
snö och barmark prioriterats efter snötävlingssäsongen. Tior använde sin spårsele senast vid förra årets mästerskap.

En annan erkänt duktig domare kommenterade att:” Tior behöver inte träna,
därför att han är en smart naturbegåvning, van att arbeta i samarbete med sin
förare och som vet vad han skall göra när
spårselen och linan kommer fram. Det
ligger nog i generna hos siberian huskyn
att spåra”.

När prisutdelningen äntligen började tog
man resultaten från slutet. Ett antal nollor, 3:e- och 2:a-pris togs först och därefter 1:a-prisen i förhållande till antalet
poäng. Petter fick vänta ett tag innan
Volki fick sitt 1:a-pris med 30 poäng och
ett antal andra förstapristagare efter sig.

Allt detta visar, vilken smart hund siberian huskyn är och att den kan användas
med framgång i många former av arbete.
Huvudsaken är att hunden och föraren
har roligt tillsammans.
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Blue Neptune’s Proteus Protus. [Foto: Malin Granqvist]

riktning mot bilen och hade fått vittring
från Tiors trofé som låg kvar på marken.
Den avlägsnades och han gick åter direkt
in på sitt spår och arbetade på. Efter ca.
14 minuter small nästa skott och även
Volki kom tillbaka, dock inte med klöven
i munnen då han inte lyckats få loss den,
men domaren sa skrattande:” att han är
nog provets enda hund som spårat upp
två klövar”. Han hade dessutom i slutet
av det 600 meter långa spåret, vikit av och
tagit en vända, i ett uppmärkt, ett flera
månader gammalt spår, som domaren lagt
där förra året och som uppdaterats och
använts i våras. Volki hade följt det exakt, vilket imponerade stort på domaren.
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Att ha en handler!
[Maria Gustafsson] Detta som jag skriver är högst personliga erfarenheter och tankar. Dessutom skrivet med en stor portion humor och glimten
i ögat.
Vi får många frågor varje år om att ha
handler. Både från företag och kennlar
som vill ha men också från människor
som vill komma och vara handler. En
handler är en hjälp, ofta från annat land
som vill komma och lära sej om hundar
och hjälpa till under en viss tid. Antingen
mot lön, gratis eller mot boende och mat.
Allt förekommer. Finns inga riktlinjer
utan alla gör olika. Man bör alltid komma överens om detta innan.
Idag finns flera internetsidor där man kan
både söka handlers men även för privatpersoner söka ställen att vara på. Helpx
är en av dessa. En del vill komma några
veckor eller månader och uppleva något
spännande och lära sej något nytt. Andra
behöver göra en 6 mån praktik i annat
land genom sin utbildning.
För att vi ska ta en handler måste man
kunna vara här åtminstone tre månader,
gärna mera. Eller om man har varit på
draghundskennel tidigare och vet vad det
handlar om, kan det få vara kortare tid.
Detta för att det tar tid att lära känna
hundarna, få deras förtroende. Hundarna gör oerhörd stor skillnad på de som
varit här. Oftast har det varit genom dom
jag förstått att inte allt står rätt till och
hållit ögonen öppna. Kan säga att de har
aldrig haft fel.
En fördel är att mejla en presentation av
företaget, vilka vi är, arbetsuppgifter, hur
vi tänker o.s.v. Det underlättar vidare
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kontakt. Det blir så mycket enklare för
alla parter och det är lättare att hitta rätt
typ av människor.
Vi har från och till haft hjälp av dessa
handlers vintertid (även en sommar). De
flesta har kommit från Tyskland, Schweiz
och Holland. I början sökte vi själva,
men nu söker de upp oss. Det har varit
vänner till någon som varit här eller de
har varit gäster som vi haft som fastnat
för detta med hundspann och vill lära sej
mera. Vi är inte alls beroende av hjälp
på något sätt alls men tycker det här har
varit ett bra sätt och framförallt roligt att
få lite hjälp och samtidigt lära ut något
som är så härligt.
De får prova på att göra alla moment för
att känna på hur det är att driva ett företag men även för att se min sida av företagandet. Det har gått sisådär J Det är
ju så att MÅÅÅÅÅNNNNGGGGAAAA
tror att det är en dans på rosor att ha ett
hundspannsföretag å stå på släden heeela
dagarna. Alla som håller på vet att det
är det som är bonusen och allt annat tar
mera tid och är inte lika roligt såsom
städning, reparationer, träning av valpar,
tvätta, pappersjobb o.s.v o.s.v.
En kille som varit hos oss från höstträningen redan och nu när gästerna började komma ville jag han skulle bädda
två sängar. Njet gick inte. När vår gamla
handler kom på besök så skulle hon lära
honom bl.a. att bädda sängar. Mycket

riktigt under mycket stön och pustande
gick han upp. Hon visade hur man skulle
göra och betonade att det går att göra på
många vis men det ska se fint ut. Så lägger vi ibland något gott i en skål i gästrummet eller på kudden. Av någon anledning (kanske av tidigare erfarenheter
med denne man) så kikade jag in innan
gästerna kom och var nyfiken hur han
hade bäddat. Lyfte därför på överkastet
och täcket i fotänden och vad hittar jag
där – jo chokladgodiset. Resten av denna
vinter fick jag ha stenkoll på denna man
hela tiden för jag var aldrig säker på att
saker blev gjort som det skulle. Tycker
mycket om honom men en till handler
som skulle vara som han skulle jag omedelbums skicka hem igen.
Vi har nog under årens lopp haft väldigt
olika typer av människor som hjälp. Inte
alla har varit så där vansinnigt passande
men vi har försökt göra det bästa av situationen. Har alltid haft en öppen kommunikation från min sida och varit ärlig.
Vi gör inte alltid allting rätt heller men vi
försöker och lär oss hela tiden.
Många diskussioner hade jag med en
kille vars hygien inte var så otroligt bra.
Den var otroligt dålig. Han fick komma
med kort varsel då han varit guide i andra företag men hann dock aldrig kolla
upp hans referenser innan han ringde och
sa att han stod på stationen redan. Ibland
till en del handlers men även praktikanter blir man mer av en förälder än arbetsgivare, men när man till en handler måste
säga: nu får du gå och duscha och borsta
tänderna för nu kommer gäster – då tar
tålamodet slut. Å jag har ett enormt tålamod. Han var jätteduktig med hundarna
och väldigt noga med allt men jobbet
med valpar och turer gick inte alls. Han

fick ta någon tur innan jag satte stopp.
Mycket fin mot hundar men inte riktigt
så smidig mot gäster.
I efterhand kan man skratta åt händelser
men just då är det inte roligt. Som när jag
försökte lära en kille att skotta bort snö
framför hundgårdsdörrarna annars går
dom ju till slut inte att öppna eller man
he sönder dom när man försöker öppna
dom med våld. Att då få till svar – men
det kommer ju bara mera snö. Kommer
inte ihåg vad jag svarade.
Eller när man snällt förklarar att nej vi
har inte två tvättmaskiner den översta är
en torktumlare som du också redan använt att torka kläderna i. Tur var då att
vi använde oss av ekologiska tvättbollar
och inte vanligt tvättmedel.
Du kan inte slänga ner köttbitarna i hinkarna för det skvätter slamser uppför
väggen. Å få då till svar meeeen Donald
gör ju så. (tror det var den gången första
hårtussen från Donald rök)
Inte heller anade jag att jag skulle hålla
kurs i hur man gör upp eld för en utbildad brandman.
En del har blivit en del av vår familj. De
kommer tillbaks igen och igen och igen.
Det har varit en fantastisk erfarenhet att
lära känna alla dessa människor. Ömsesidig respekt måste finnas för de som reser
till ett annat land, ofta jobbar arschlet av
sej. Många glädjetårar har rullat när de
gift sej, fått barn, återkommer eller sorgetårar när något hemskt hänt.
Misstolka mej inte. Killen med karamellerna skulle nog inte komma på tanken
att vara handler igen. (han har dock hälPolarhunden 4/2015
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sat på oss och även varit hundspannsgäst) Dock när det fungerar bra på alla
plan med en handler då kan jag boka på
mer turer, mera jobb och planera vardagen på ett helt annat sätt. Man måste
vara anpassningsbar – så ser jag det. Till
en viss gräns naturligtvis. Kommer man
inte överens så måste man kunna prata
om det och säga hej å tack eller om det
fungerar kanon - satan vad du e bra.

att man måste ju faktiskt lära dom detta.
Det är lätt att få ett spann serverat och
allt fungerar en helt annan sak att själv
tänka ut vilka hundar som ska gå idag
och i vilka spann. Inte alla hundar tycker
om varandra och ska inte gå tillsammans
ELLER fungerar mycket bättre med vissa
men när vi sätter ihop allt fungerar det
kanon. Dock all kunskap om varje hund/
individ går ej att lära ut på kort tid.

Vi hade två praktikanter från Stockholm
som beställde hämtpizza J på en sida på
nätet. En fikterad prototypsida från en
pizzeria (stod tom rätt så tydligt) Glada i
hågen över att ej behöva göra sej sin egen
mat stod dom ute i kylan i pyjamaskläder
och väntade och väntade…De tänkte ju
ha en myyyskväll. Tror det var vår handler som ”hittade” dom och förklarade
hur det låg till. Det är inte lätt alla gånger.

Det tar tid att bygga upp en stor flock
som fungerar tillsammans men några minuter att förstöra. Det vill till att lyssna
på instruktionerna och för oss att se till
att det verkligen fungerar.

Har under årens lopp hört skräckhistorier där handlers har åkt iväg på natten,
eller blivit utkastade med omedelbar verkan från ställen. Man kan ju undra hur
i fridens dagar detta kan hända. Vad är
felet? Så får det bara inte vara.
Precis som när man säljer en hund måste
man vara väldigt tydlig med vad man vill
ha ut av detta, ha en hel del kontakt innan,
ta referenser om det finns.
Det är och har varit otroligt mycket jobb
under årens lopp att få ihop ett stort gäng
hundar som fungerar så bra ihop. Mycket jobb ligger bakom ett bra team. Det
ser folk oftast inte och förstår inte tiden
man lagt ner. Vi ser ofta frustrationen
när handlers/praktikanter inte får allt att
fungera. T.ex. när man försökt få valpar
att gå själva tillbaks till sin bur (alla andra gör ju det)…att då stå och förklara
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Keb och husse Stefan på tur längs norska gränsen. [Foto: Boel Malmström]

Precis som med turism eller vilket annat
intresse som helst som blir till jobb är
detta ett sätt att leva – med handlers. Kan
inte säga att jag alla dagar mått bra eller
att det har gått bra. Men jag hyser stor
respekt för dessa som åker runt och gör
detta arbete. När det har fungerat har det
varit en vinter med otroligt mycket skratt
och tiden har gått otroligt snabbt.
Kan jämföra en bra handler med hur vi
ser på en bra siberian husky = Duktig på
att jobba, jobbar i alla väder och blir inte
sur när det är mycket eller tungt, otroligt
social och trevlig, bra kroppsspråk, utseendet är minst viktigt J (fast jag har sett
ett mönster här faktiskt, är det en tjej och
ser bra ut då säger Donald ja till dessa
mycket fortare)
Kan rekommendera att prova för de som
är nyfikna men kom ihåg att vara tydliga
och ärliga i kommunikationen både före
och under tiden.
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I samband med en promenad med
mina hundar under en av sommarens
varmaste dagar funderade jag på meriteringarna och hur de redovisas och
hur vi på ett tydligt sätt skulle kunna
skilja ut dem från tävlingar. Tankarna
var naturligytvis föranledda av den
stundande helgens arbetsmöte med
SPHK där revideringen av nuvarande
meriteringsregler skall diskuteras.

DIPLOM
Id
és
ki
ss

1:a pris vid meritering DP60
i Bålsta 2015-08-19 har tilldelats
Nordic Sled Dog´s P Borealis

I korthet tänkte jag så här:
• Den traditionella prisutdelningen slopas och i stället tilldelas
alla som klarat av en meritering,
1:a- eller 2:a-pris, ett diplom
…………………………
…………………………
motsvarande certrosetten som
Meriteringsdomare
Meriteringsledare
man får på utställningar. Diplomet undertecknas förslagsvis av
meriteringsledaren och meriteringsdomaren.
• Den resultatlista som redovisas i POLARHUNDEN redovisar enbart namnen
på de hundar som har erhållit ett pris. Förarens namn är ointressant, det är
hundens förmåga vi skall mäta och av det följer att det är hundens namn (enligt
stamtavlan) som bör redovisas. Jämför detta med hur hundarnas meriter redovisas i SKK’s databank. Där finns enbart information om vilket pris hunden har
erövrat, inte vilken placering den hade bland de meriterande hundarna.
• Självklart måste en resultatlista med tider upprättas eftersom meriteringssekreterarna måste ha den för att officiellt godkänna avlagda meriter.
Jag bifogar en idéskiss för hur ett sådant diplom skulle kunna se ut och har lagt in
namnet på en av mina egna hundar. Jag har också tagit mig friheten att använda
SPHK’s logga, vilket jag hoppas att jag skall bli förlåten för. Skall ett dylikt diplom
upprättas skall det naturligtvis utformas av någon som är duktig på sådant.
Jag vet inte om ovanstående är ett realistiskt förslag. Är det det så skickar jag in det
som en motion till årsmötet 2016. Vad tycker ni?
Lennart Andersson
Bålsta
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Hundfoton i Rogenområdet i mars 2015. [Foto: Björn Andersson]

En tanke!

Missar man minns
Text: Hélène Ouchterlony

För länge sedan, förra seklet faktiskt, var vi ganska aktiva med tävlingar. Vi har alltid
kört pulka, eller nordiskt som det hette då. Denna gång var det Polarhundmästerskap
i Långberget i Värmland.
Jag körde två-spann, vilket jag inte så ofta gjorde. Sträckan för två-spann var 15 km
och den som kört i Långberget vet att det är duktigt kuperat. Men hundarna startade
ut bra och jag var väldigt nöjd. Och så – så ser jag ryggen på Kristin Esseth, som
startat 2 min före mig. Oj, pulsen ökade ännu mera. Detta betydde ju att jag åkte
jättebra! Kristin var absolut en av de bästa damerna (på den tiden tävlade man i damoch herrklass). Vi kom till ett skilje, där mina hundar ville gå höger, men Kristin hade
åkt till vänster. Jag förlorade en del tid på att övertyga hundarna att vi faktiskt skulle
gå till vänster. Och till slut gjorde de det.
Resten av banan gick som tåget och jag var mycket nöjd i mål. Tills jag blev upplyst
om att både Kristin och jag hade åkt 10 km och inte 15. Jag har aldrig, varken förr
eller senare, åkt 10 km på en så bra tid, några och 30 minuter, men till ingen nytta!
Så – en lärdom: Ha själv reda på hur den bana går som du ska åka, och ibland har
hundarna rätt i sitt vägval!

Sunshine husky Ymer with Fugitive. [Foto: Jonas Nilsson]

Hundarna passar på att vila i solen, iallafall de vuxna. I led Neimans Bullen & Working Husky Selma.
[Foto: Ida Vähäsalo]

Trolldagarna
31 okt - 1 nov 2015
En aktivitetshelg för hundfolk.
Vi varvar föreläsningar och prova-på-hundsporter.
Aktiviteter som t.ex: grundkurs drag, rallylydnad, blodspår,
ringträning, klickerträning m.m.
Föreläsningarna: Berikning för hund, Karta och kompass samt
Hundens förutsättningar för träning.
Dagarna avslutas med en liten dragtävling, bara för kul!
Avgift 800 kr. För anmälan och mer info Draghundcenter.se eller
vår facebooksida.
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på lördagskvällen efter utställningen för den som är nyfiken att lyssna och ställa frågor. Vi hoppas att placeringen av Specialen i år och aktiviteterna gör att vi får många
deltagare.
Efter önskemål från våra medlemmar har vi också varit drivande i att skapa en protest som SPHK skrev under och skickade in angående World dog show 2019. SKK’s
centralstyrelse hade nyligen ett möte som tog upp frågan och det beslutades att stötta
Norge i sitt ställningstagande. De uppmuntrar även medlemmar i SKK att inte delta
på utställningen och lika så domare. De har även ställt krav på FCI och diskuterar i
dagsläget huruvida SKK ska vara medlemmar i FCI eller inte. Det ska bli intressant
att följa utvecklingen och fördjupa sig i den frågan.

www.malamuteklubben.se
Ordförande

Michelle Ohlsson, 0738-41 82 49
Skogvaktarvägen 15, 830 05 Järpen
michelle@hundsteg.se

Vice ordförande

Kanya, Team Snowquet´s lionspirit, 8 veckor gammal.
[Foto: Sandra Tellström]

Therese Tess Lindman, 0769-38 87 39
Grimsjö Björkelund, 567 91 Vaggeryd
lindmantess@gmail.com

Hej alla medlemmar!

Sekreterare

Jag hoppas att alla har kommit igång med träningen
efter sommarens uppehåll. Personligen har jag uppskattat den här sommaren mycket mer än förra och
det syns även på hundarna att temperaturen varit
mer uthärdlig för dem. Själv tycker jag att vi fått en
bra start även om jag som vanligt önskade mig mer
tid till träningen.

Sandra Tellström, sandra@hundsteg.se
Sulviken 310, 830 05 Järpen

Kassör

Ida Törnwall, 073-073 31 63
Kröcklinge 4, 731 95 Köping
tornwall@hotmail.se

Ledamot

Annelie Carlsson
annelie-carlsson@hotmail.com

1:a suppleant

Birgitta Karlgren, 0735-14 31 09
Sätuna, Kristinedal, 521 94 Falköping
birgitta.karlgren@telia.com

2:a suppleant

Frida Björcman, Björnåsen, 524 96 Ljung

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
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Vi i malamuteklubben har fullt upp med planeringen inför hösten första träff, nämligen Björnrundan,
som i år kommer köras i Lillhärdal för första gången. Jag var i mitten av augusti och tittade på den
by vi planerar att bo i och starta ifrån. Namnet är
Salixbyn och ligger mitt ute i ingenstans i skogen.
Jag blev positivt överraskad och tror det kommer
bli en väldigt trevlig träff där vi alla kan samlas på
en gemensam plats för samkväm under hela helgen.
Det finns bastu, badtunnor, kanot och gått om fiskevatten om man är intresserad av det.
Nästa träff är under allhelgonahelgen och då är det
dags för Malamutespecialen i Lida utanför Stockholm. Vi planerar för en helg full med aktiviteter
som ni inte vill missa., t.ex. barmarksmästerskap,
utställning och medlemsmöte. Vi har även bjudit in
en amerikansk domare med spännande bakgrund
av malamuter på vår utställning som heter Shilon
Bedford. Shilon kommer även att hålla ett föredrag

Håll gärna utkik på både hemsidan och vår Facebook sida för att ta del av information om ovanstånde och kommande aktiviter. Jag hoppas att vi ses flera gånger under
höst och vintern. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen om ni har
någon fundering eller synpunkt.
Hälsningar Ida Törnwall
kassör SPHK´s rasklubb för alaskan malamute

Är du sugen på att meritera din hund under kommande säsong?
Då är du varmt välkommen att bli med i ”Team meritering 2016”!
Det är en grupp för dem som aldrig meriterat innan men gärna vill pröva på.
Tanken är att tillsammans jobba mot samma mål, byta tankar och ideér, heja på
varandra och ha ROLIGT på vägen. Det blir en opretentiös och lättsam stämning med fokus på att det är så himla roligt att köra hund. På vägen får du lära
dig lite om hur en meritering går till och vad man ska tänka på inför träning
och själva dragprovet.

Vill du vara med? Vill du veta mer?
Maila in ditt intresse till: sandra@hundsteg.se
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Välkommen till

Välkomna till SPHK’s Rasklubb alaskan malamute

Björnrundan 2015

Rasspecial 2015

10 oktober, Lillhärdal, Dalarna

Lida, Stockholm
Allhelgonahelgen
30 oktober till 1 november

Denna höst har malamuteklubben valt att lägga årets upplaga av
Björnrundan i Lillhärdals vackra natur!
Vid en liten sjö och bäck finns en mysig liten stugby utan 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!
Det finns även plats att ställa upp några husvagnar/husbilar och tält här, och 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
Om Banan
Vi kör ca. 3,7 mil i lätt kuperad terräng på fina vägar. Sträckan är traditionellt uppdelad
i etapper, i år med tre checkpoints på ca 7, 17 och 25 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. Vid första checkpoint bjuder vi på grillad korv. Vid andra och/
eller tredje checkpoint kommer det finnas lättare fika. På lördag kvällen bjuder vi på kolbulle vid stugbyn över eldstaden, där finns även möjlighet för att grilla medtagen mat.
Den som vill kan delta i en vildmarksinsprirerad trekamp.
Boende
Vi har hyrt hela Salixbyn med tillgång till åtta stugor som har totalt 32 sovplatser, samlingsstuga, bastu, två badtunnor och fyra kanoter. Boende i stuga kommer kosta 200 kr
per natt och person eller 800 kr för hel stuga. För uppställningsplats till husvagn eller
tält kostar det 100 kr per natt. Begränsat antal platser!
Samling lördag 10 oktober kl 9.00 på ”gårdsplan” vid stugbyn för genomgång av banan
och utdelning av startbevis.
Anmälan och bokning av boende görs till Tess på lindmantess@gmail.com senast 2 oktober. Alla raser är välkomna! Betalning 150 kr/pers för eventet (200 kr utan föranmälan
och betalas då på plats) tillsammans med kostnaden för boende görs till plusgiro 69 79
25-6 Eventet finns även på facebook, sök på Björnrundan 2015.
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Malamutespecialen dag 1 - Fredag 30 oktober
9:00 Barmarksmästerskap
Vi kommer att köra med vikter 50 kg/hund och begränsa spannstorleken till
max 6 hundar.
Det kommer också att anordnas motionsklass 5 km.
Klasser och Banlängder:
• Cani-cross 5 km
• 1 Dog Bike 10 km
• 2 Dog Scooter/Roller 10 km
• 3-6 Dog Scooter/Roller 10 km
• Motionsklass 10 km
• HALLOWEEN-klass, ca. 2 km
Här kör vi BARA för att det är roligt, bästa ”Hallowen klädsel” får pris!
Denna klass startar efter övriga klasser och är då möjlig för alla att delta i,
ung som gammal, ny som rutinerad.v
Anmälningsavgift
Senior: 100: Ungdom & Junior 75: Motionsklass 50: Halloweenklass: gratis
Anmälan sker senast 26 oktober till Therese Lindman via mail:
lindmantess@gmail.com
Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift. Betalning sker på plats. Det är
IFSS’s tävlingsregler tillsammans med de svenska tilläggsreglerna som gäller.
Obs! Banlängden kan komma att justeras något dock ej längre än 10 km.
16:00

Vid frågor och funderingar kontakta:
Tess: lindmantess@gmail.com 076-938 87 39
Ida: tornwall@hotmail.se 073-073 31 63

Klubben bjuder på lättare måltid i samband med prisutdelningen 		
Klubbmästerskapet samt Halloweenklass

18.00

Varmt välkomna, gamla som nya!
Sphk’s rasklubb alaskan malamute

Axelsson fysioterapeuter kommer för att föreläsa om hundens fysik,
träning samt massage och stretching. Axelsson är nordens äldsta och
största skola för massage, friskvård och kroppsterapier.

20.00

Samkväll. Ta med dig chips, godis, öl, coca-cola och prata hund”
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Malamutespecialen dag 2 - Lördag 31 oktober

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute
inbjuder till officiell utställning!!
Ca. 9:00
Plats: Lida, Stockholm
Domare: Shilon Bedford, USA
Skriftlig anmälan sker på SKK’:s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK’s
& SKK’s hemsida) och skickas per post till Annelie Carlsson, Sanddynevägen 91,
311 32 Falkenberg eller mail malamutespecialen@gmail.com OBS! Anmälan av
fler än 3 hundar görs enbart via post. Inom ett par dagar efter anmälningen mottagits utgår en bekräftelse via mail så glöm inte att ange mailadressen. Namn i
mailet anges vid betalningen.

Malamutespecialen dag 3 - Söndagen 1 november
8:00 – ca. 13.30
•
•
•
•

Medlemsmöte

Avelsrådet delar med sig av sitt arbete
Rapporter från sektionerna
Medlemmarna har ordet
Medlemsmöte
Dagordning för medlemsmötet skickas ut i PM

Anmälan
Utställning: Annelie Carlsson, Sanddynevägen 91, 311 32 Falkenberg eller
malamutespecialen@gmail.com
Gemensam middag fredag samt lördag, Axelsson föreläsning & medlemsmöte:
Sandra Tellström. sandra@hundsteg.se alternativt 073-97 97 757
Barmarksrace: Therese Lindman via mail: lindmantess@gmail.com

Anmälningsavgift/klasser
Valpkl: 4-6 månader
Valpkl: 6-9 månader
Juniorkl: 9-18 månader
Junior BIS : 9-18 månader
Unghundskl: 15-24 månader
Brukskl: 15 månader och äldre
Öppenkl: 15 månader och äldre

150:150:300:300:300:300:300:-

Championkl: 15 månader och
äldre
300:Veterankl: 8-10 år
150:Veterankl: Över 10 år
Gratis
Syskonkl: anmälan på plats
50:Barn med hund: anmälan på plats 50:-

Efter 3 fullbetalande hundar reduceras priset med 100 kr per ytterligare anmäld
hund – gäller dock inte valpar och veteraner. Sista anmälningsdag och betalningsdag är 5 oktober 2015 på PG konto: 69 79 25-6. Efteranmälan godtas fram
till 10 oktober mot en extrakostnad av 50:-/anmäld hund.
Ej inbetalda innan 12 oktober får ej deltaga enligt SKK’s policy. För svenska
utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.
17.00 Domaren Shilon refererar från dagens utställning, samt föreläser om
sina erfarenheter. Frågestund med domaren Shilon.
19.00

Gemensam middag till självkostnadspris,
anmälan till sandra@hundsteg.se

Boende: Bokning sker direkt till Lida wärdshus. Var ute i god tid! Husbil, husvagn och camping är också möjligt.
E-mail: vardshuset@lida.nu, tel: 08-778 40 35.
SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt välkommen!
Tack till våra sponsorer!
Canimat, MR-koppel, Arken Zoo Falkenberg , Hallon

”Malamutemusher” –T-shirt 180kr + 20kr frakt

Storlekar: Small, Medium, Large

Så här beställer du:
Sänd ett mail till sandra@hundsteg.se
med din beställning. Ange vad
du vill köpa, eventuell storlek
samt adress.
Sätt in betalningen på klubbens plusgiro: 69 79 25-6.
Dina varor postas till dig så snart
betalningen inkommit till klubben!

”Malamutemusher” –Mössa 150kr + 20kr frakt
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http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
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
Såggatan 4, 311 74 Falkenberg
Lotta. D.Johansson@gmail.com
Lars Jämtsved, 073-626 92 84
Lundsvedja 138, 742 94 Östhammar
lars@jamtsved.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
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Bilderna är på Snötrollens Eira kull, lilla gul i full fart.
[Foto: Linda Almquist]

HEJ PÅ ER

Då var det dags för ytterligare ett nummer av Polarhunden och några rader om vad som händer i
rasklubben. De flesta av oss har säkert tagit det lite
lugnt nu under den lite varmare årstiden och börjar
kanske lite smått fundera över kommande höst och
vinter säsong. Kanske temperaturen snart är så pass
låg på kvällar och tidiga morgnar att man snart kan
dra igång höstträningen.
Så vad händer i klubben då? Jo en hel del faktiskt
om det än dock har gått lite på lågvarv under sommarmånaderna. Styrelsearbetet rullar på som vanligt och de ämnen som vi avhandlar där går det bra
att ta del av och sätta sig in i om ni läser protokollen som vi försöker få upp på hemsidan så snart de
är justerade och klara. Jag rekommenderar er alla
att ta del av protokollen så ni känner er delaktiga i
vad som händer i klubben över tid.
I skivande stund nu till helgen (22-23 augusti) håller SPHK C sin årliga stora arbetshelg där jag (Camilla Nyström) och Linda Almqvist kommer närvara. Dessa arbetshelger är en viktig del i rasklubbens
arbete och medinflytande mot SPHK centralt, vilka
i sin tur kan påverka mot SKK i nästa led. På arbetshelgen i år är det två stora punkter som skall
gås igenom, organisationen och översynen av meriteringsreglerna. Jag och Linda har tagit del av det
som inkommit från er medlemmar i dessa frågor
och tar det med oss inför helgen.

När det gäller arbetet med översynen av meriteringsreglerna så är det viktigt att vi
alla är ödmjuka inför varandra och sätter rasen och dess bevarandestatus i fokus.
Meriteringsgruppen har försökt beakta många parametrar i sitt arbete, önskemål och
åsikter från olika håll, rasernas likheter och olikhet, brottats med olika problemområden som varierar mellan raserna men alltid haft rasernas bevarande status och
särart i fokus. Kanske är det så att man som individ känner att man inte fått igenom
eller gehör för alla sina personliga åsikter, men just så fungerar det i en demokratisk
process, man försöker hitta en god medelväg där alla kan mötas och känna sig nöjda
med de kompromisser som behövt göras. Dokumenterad fakta, regelverk och stadgar
är också parametrar som styrt arbetsgruppens resultat. Ibland kanske man tycker att
något är jätteenkelt att göra men ser man det ur någon anas ögon med annan eller
mer erfarenhet än man själv så kanske bieffekterna blir negativa i nästa led och så vidare. Rasklubben har varit noga med att lyssna in alla medlemmars tankar och idéer
men allt går inte att införliva i ett regelverk och det hoppas jag att alla är överens om.
Vissa saker kanske inte går i linje med stadgar och regelverk, andra saker kanske inte
går att inför då det skulle leda till än mer ökade problem med meriterande underlag,
exempelvis om man inför fler klasser (ex. spannstorleksindelning) så kan det generera
väldigt få deltagare i varje klass och där med blir det en icke-meriterande klass. Håller
vi istället ner antalet klasser så har det visat sig att det blir ett större deltagande i de
klasser som utlyses och därmed blir det meriterande klasser då underlaget är tillräckligt stor. Detta är exempel på olika resonemang som förts under arbetets gång. Det är
också viktigt att vi inte stirrar oss blinda på vår egen vintersamling och att det där är
ett stort deltagarantal. Regelverket måste understödja även andra tävlingar och prov
inom organisationen, likväl som det måste understödja alla fyra raser och de problem
som finns i olika raser. Det har varit intressant att få ta del av vilka problemområden andra raser brottas med och då blir man mer ödmjuk inför varför vissa delar av
regelverket ser ut som det gör. Någon av raserna brottas till exempel med att de har
problem med att få ny ägare att köra å testa sina hundar i sån utsträckning att de till
och med har svårt att få ett meriterande underlag vid sina rasträffar, någon ras är så
numerärt liten att de får svårt att få till ett meriterande underlag om klasserna blir
för många eller valfriheten på ett för stort antal meriteringstillfällen under säsongen
vilket lätt leder till att tillfällen som utlyses kanske inte blir meriterande om inte tillräckligt många deltager i samma klass och vid samma tillfälle, och så vidare. Detta
är bara en lite del av den problematik som arbetsgruppen ställts inför men jag hoppas vi kan förklara vissa delar lite mer ingående efter hand. Det är som sagt viktigt
att vara ödmjuka inför varandra och acceptera att det finns många olika åsikter om
samma sak.
Vad det gäller organisationsfrågan så har det i skrivande stund inte hänt mer där
sedan vi genomförde enkätintervjun för att känna av vad ni medlemmar tycker och
tänker och det underlaget tar vi med oss framöver. Vi återkommer senare i denna
fråga när det är mer gjort.
En annan stor förändring för Samojeds del är ju införandet av HD-index för rasen
vid årsskiftet. Men här finns det i skrivande stund inte mycket nytt att rapportera.
Rasklubben har blivit inbjuden till ett informationsmöte i höst/vinter där vi avser
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skicka representanter till som i sin tur kommer få dela med sig den info som kommer
därifrån inom klubben. För att följa arbete med HD-index och för att läsa på mer
kring det gå gärna in på SKK’s hemsida och ta del av de nyheter som presenteras där.

dahålla material till denna uppdatering av RAS. Vi har valt att jämföra statistiken
med enkätundersökningen, denna jämförelse hittar ni i bilagan. OBS! Längst bak
hittar ni en ordlista som förklarar sjukdomsbegreppen nedan.

När ni får detta nummer av tidningen så har Samojedhelgen i visseltofta förmodligen precis avslutats till glädje för alla som deltog vilken hölls den 19-20 september
i Ravnarp Visseltofta utanför Osby i norra skåne. Även om ni inte anmälde er till
utställningen hopas jag några av er ändå tog chansen att se det som en trevlig utflykt
att besökte evenemang å träffade lite samojeder och deras ägare.

Generella orsaker för veterinärbesök och jämförbara risker gentemot övriga raser

// Styrelsen för Samojed genom ordförande Camilla Nyström.

Utdrag ur RAS för samojedhund
Se RAS för samojedhund i sin helhet på rasklubbens hemsida eller
SK’s hemsidaunder raser och samojedhund.

HÄLSA
”Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.”
(SKK’s Avelspolicy)

Sedan 1984 gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som inte är
höftledsröntgade före parning. Rasklubben har anslutit sig till texten som säger att
det inte är förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi. Rasklubbens valpförmedling hänvisar enbart till uppfödare
som använder HD-fria avelsdjur samt där föräldrarna är ögonundersökta utan ärftliga ögonsjukdomar. Ej heller kommer kullar att förmedlas där någon av föräldrarna
har någon grad av armbågsdysplasi.

Generella orsaker för dödsfall och jämförbara risker gentemot övriga raser

Rasens hälsoanalys bygger på insamling av information och statistiska värden samt
analysering av dessa. En hälsoenkät har ställts till både uppfödare och ägare av rasen.
Övergripande är samojedhunden idag en relativt frisk och sund ras med några få
hälsomässiga observandum vilka vi nedan avser titta närmare på.

Försäkringsbolagens statistik

Statistiken är hämtad från försäkringsbolaget Agria och består av alla registrerade
samojeder hos Agria som ansökt om försäkringsstöd vid veterinärbesök eller inlämnat dödsorsak. Statistiken är sedan ställd i jämförelse mot alla andra registrerade
raser för att på så vis påvisa generella orsaker för veterinärbesök och dödlighet. Det
bör påpekas att det finns fler försäkringsbolag, men tyvärr har de inte kunnat tillhan-
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Siffrorna i diagrammen ovan tolkas enligt följande:
1 = lika stor risk som övriga raser.
2 = dubbelt så hög risk som övriga raser och så vidare.
I statistiken från Agria är endast unika hundar upptagna, samma hund med återkommande besvär av samma art är endast upptagen i statistiken en gång enligt info från
Agria.
Risk för minst ett veterinärbesök avseende rörelseapparaten

Dödlighet för diagnoser på rörelseapparaten

Enkätundersökning samojedägare och uppfödare
Under 2009 har hälsoenkäter för både uppfödare och vanliga samojedägare lagts ut
på hemsidan. Fram till årsmötet 2010 har 17 uppfödare samt 26 ägare besvarat densamma. Antalet hundar som ingick i svaren är ca 400 stycken och de är födda mellan
åren 1992-2007. Se bilaga för hälsoenkätens utslag från 2003, vilken tidigare RAS
baserats på. Ur summeringen av enkätsvaren kunde vi utläsa följande:
• Det är ingen överraskning att livmoderinflammation (pyometra) är överrepresenterat, då detta är en åkomma som drabbar väldigt många raser.
• Diabetes omnämns inte ofta på vår ras, men några få fall har registrerats under
perioden och anlag för sjukdomen finns hos rasen.
• Inga kryptorchida eller monorchida hanar har noterats.
• Några få fall av kroksvans har rapporterats samt två hundar med inåtväxta ögonhår.
• 21 hundar uppges ha haft problem med fukteksem. Det är i största utsträckningen
unghundar som har drabbats, vilket troligen pekar på problem med pälskvalitén
under växling mellan valp- och vuxenpäls.
• 8 tikar har kejsarsnittats.
• 6 hundar har noterats med navelbråck. Man bör uppmärksamma att enligt SKK’s
avels-rekommendationer bör man inte avla på navelbråck då det kan vara ärftligt
betingat.
• Endast ett fall av Analadenom (hormonstyrd godartad tumör i analen) har rapporterats. Det är en markant minskning av sjukdomen sedan 80-talet.
• Några fall av nedsatt hormonproduktion i sköldkörteln (hypothyreos) finns rapporterade.
• 11 tikar med juvertumörer är rapporterade och de flesta av dem var 10 år eller
äldre.
• Några hundar med dubbla P1:or (tänder) eller avsaknad av dem har noterats.
• Ett par hundar med kramper där det inte har påvisats att det är epilepsi.
• Under år 2003 fick ett fåtal samojeder diagnosen Von Willebrands sjukdom (en
form av blödarsjuka). Det framkom senare att provtagningsmetoden inte var tillförlitlig, varför rasklubbens årsmöte år 2004 avblåste fortsatt provtagning på i
övrigt friska hundar. Dock med uppmaningen att man även i framtiden skall vara
observant på sjukdomens symptom (om hunden är blödningsbenägen) och undersöka hundar som man misstänker kan vara drabbade.
Enkäten visar att vi överlag har ett trevligt temperament på vår ras oavsett kön. Det
är positivt då hundarna i samband med bl.a. dragtävlingar måste kunna fungera i
både det egna spannet och i möte eller omkörning med andra. Lika viktigt är det med
en god mentalitet i vardagen för att hunden skall fungera i samhället.
Se mer statistik, information och diagram i bilaga.
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Höftledsstatistik (HD)

SVERIGE
Av den totala registrerade samojedpopulationen i Sverige röntgas i snitt 52%. De icke
godkända HD-resultaten mellan 1993-2010 uppgår till 500 av 2514 hundar, d.v.s. 20%.

Ovan en översikt av de svenska resultaten. Källa: SKK avelsdata.
Antalet registrerade hundar som röntgas bör öka. När export och import ökar så
förlorar vi värdefull data mellan våra länder. Dessa går då in som oröntgad, fast de
mycket väl kan ha röntgats i någon av grannländerna. Detta är ett problem då det
inte registreras i SKK. Självfallet går det att utöka sökningen till hela Norden, men
detta är ett stort omfattande arbete och problem kan lätt uppstå vid tolkning mellan
de olika språken.

NORGE
Av den norska registrerade samojedpopulationen röntgas i snitt 53%. De icke godkända HD-resultaten mellan 1993-2010 uppgår till 210 av 1178 hundar, d.v.s. 18%.

FINLAND
Av den finska registrerade samojedpopulationen röntgas i snitt 51 %. De icke godkända HD-resultaten mellan 1993-2010 uppgår till 616 av 1921 hundar, d.v.s. 32 %.

Ovan ses registrerade samojeder i Norden. Jämförelse med antalet HD-undersökta
mellan 1993-2010. Se bilaga för statistik i sifferform. I nedanstående statistik, finns
HD-resultatens fördelning för de röntgade hundarna per land.
HD-belastade hundar är ett problem. Trots många års noggrant röntgande av avelsdjuren har belastade hundar procentuellt inte minskat.
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DANMARK
Av den danska registrerade samojedpopulationen röntgas i snitt 35 %. De icke godkända HD-resultaten mellan 1993-2010 uppgår till 275 av 796 hundar, d.v.s. 35 %.

I jämförelse mellan de Nordiska länderna ligger Sverige relativt bra till om än dock
vi ligger för högt i antalet belastade hundar. Påpekas bör att man i andra nordiska
länder tillåter avel även på hundar med höftledsdysplasi.

Se bilaga för statistik i sifferform.

Vi bör uppmuntra arbete för att avelskraven i framtiden blir desamma i hela norden
då ett ökat utbyte av avelsmaterial sker mellan länderna.

För att få en aning om hur det verkligen står till i rasen som helhet ser vi från rasklubbens sida gärna att så många individer som möjligt undersöks fram till nästa
revidering av RAS.

I Sverige uppnår vi i dagsläget inte målsättning att minst 60 % av födda hundar röntgas. Tyvärr visar också dagsaktuell statistiken att ca 25 % av de undersökta hundarna
är HD-belastade. Ovanstående statistik är procentsatser över en period på 17 år, men
under 2009-2010 har det varit en kraftig nedgång i antalet röntgade.

Det rör sig om ganska få procent som fått anmärkning av alla som undersökts. Därför tycker vi att man först måste få större kännedom om hur utbrett det är genom att
på frivillig basis få ett större underlag för utvärdering.

Armbågsledsdysplasi (ED)

Utifrån de siffror vi har tagit del av är antalet undersökta hundar alltför få för att göra
en analys och utvärdering om ED är ett problem för rasen. Vid ett större underlag
röntgade kan en diskussion föras. Uppfödarna bör vara observant på ED-resultaten.

Av hundar födda 2001-2010 är hittills 521 undersökta för ED. Av dessa har 24 individer någon grad av dysplasi. (se bild på nästa sida)
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Ögonundersökta samojeder, Sverige

Diabetes

Den rasen som är mest drabbad, samojed, är också den rasen som är framavlad för
att springa. Den ska lätt kunna ta upp sockret och snabbt kunna tillgodogöra sig
maten och sedan springa oavbrutet i många timmar. När den inte utnyttjar sin fulla
kapacitet blir den sjuk (Hanna Brodda, www.dinamediciner.se). Enligt veterinärmedicinsk statistik är samojedhunden den ras som toppar listorna. Rasklubben har fått
kännedom om att det bedrivs forskning kring diabetes hos bl.a. samojedhund vid
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), när denna forskning är klar bör resultaten angående diabetes uppdateras vid nästa utvärdering av RAS. Men alla hundar kan få
diabetes. Om det är ärftligt eller inte, vet inte forskarna, men eftersom vissa raser
drabbas mer misstänks en viss ärftlighet. Även cairnterrier och jämthundar får oftare
diabetes, enligt Tove Fall, som doktorerar i hunddiabetes vid Lantbruksuniversitet.

Fertilitet/Fortplantning
”Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.´ (SKK’s Avelspolicy)

Tik skall ha normala löp samt vara parningsvillig för att användas i avel. Hanhund
skall ha en välutvecklad könsdrift för att användas i avel. God könsdrift och fortplantningsförmåga (parning, dräktighet, valpning och valpvård) hos avelsdjuren är
väsentliga. Fria parningar, där hund och tik klarar akten själva skall eftersträvas (all
form av tvångsparning är förbjudet enligt svensk lag). Goda modersegenskaper är av
vikt att bevara. Naturliga egenskaper/beteenden så som att tiken spyr upp maten till
valparna m.m. är på väg att gå förlorade i stor utsträckning inom tamhundsaveln.
Viktigt är även att notera hanhundens beteende gentemot valpar. Att vara en god far/
lekpappa är viktigt för valpens utveckling. Detta innebär dock inte att man skall välja
den närmast tillgängliga hanhunden man kan hitta att para sin tik med.

Vitalitet

Noteringens betydelse: KAT.tot = Total Katarakt, BP = Bakre polär, ÖP = Övrig partiell. Se bilaga för statistik i sifferform.
Statistiken visar att vi inte har något större problem beträffande ögonen. Valphänvisning ges även framledes endast där föräldradjuren är ögonundersökta utan ärftliga
ögonsjukdomar, vidare se reglerna för valphänvisning.

54

Polarhunden 4/2015

Strävan skall vara hög vitalitet hos avelsdjuren. En samojedhund skall vara vital och
hålla sig ungdomlig upp i hög ålder, vilket man kan uppnå genom att i rimlig utsträckning använda något äldre djur i avel, med dokumenterad hög vitalitet långt
tillbaka i stamtavlan och som bevisligen varit sjukdoms- och skadefria under en lång
livstid. God vitalitet inom rasen uppnås även genom att använda hundar som utvecklas långsamt och inte är färdigutvecklade förrän vid närmare 5 års ålder, samt att
inte använda hundar som är ”färdiga” tidigt (vuxen för sin ålder) i avel då de kan bli
överutvecklade i vuxen ålder. Även om en tik är mogen att ha valpar när hon är 2-3
år gammal så fortsätter hon att utvecklas, likaså gäller hanhunden. Hundarna vidareutvecklas för varje år, benstommen breddas (blir grövre), hundens vikt och massa
ökar, muskelmassan ökar och stärks, djupet av bröstkorgen ökar med åren, bredden och tyngden i huvudet ökar o.s.v. Med en tidigt färdig hund menas att den har
en lämplig massa, vikt, bröstdjup, huvud, proportioner, m.m. lämpligt för en vuxen
hund (4-6 år) redan i unghundsåren. Dessa tidigt utvecklade hundar kan komma att
fortsätta utvecklas under många år till och många av dessa tenderar att bli grova,
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tunga, lågställd (bröstkorgens djup ökar med åren varför proportionerna förändras) och klumpiga i vuxen ålder. Dessa hundar tenderar i slutänden att bli gamla i
förtid. Att selektera tidigt färdiga hundar till avel kan leda till minskad vitalitet hos
rasen, likväl som det inverkar på hållbarheten vid fysisk belastning. Detta bör också
exteriördomare uppmärksamma genom att inte prisbelöna hundar som ser allt för
färdigutvecklade ut för sin ålder då vinstrika hundar ofta selekteras till avel. Idag ses
ett växande problem där exteriördomare premierar juniorer och unga hundar som
uppvisar en massa och grovhet lämplig för en vuxen hund, 5-7 år.
Genom regeländringen från 2012 med tilldelande av utställningscertifikat i bruksklass minskar risken att certifikat delas ut till unga hundar som ser vuxna ut med
anledning av ålderskraven för deltagande vid bruksmeritering. Ett större antal väldigt
unga hundar kan alltså inte längre tävla om certifikat på utställning vilket bör ses som
ett sundhetstecken för rasens vitalitet då många uppfödare än idag väljer avelsdjur
efter höga premieringar i utställningsringen.

Kastration

I linje med SKK’s nuvarande arbete rekommenderar rasklubben att man aldrig kastrerar sin hund annat än av medicinska skäl. Detta bl.a. på grund av:
• Rasen är som population genetiskt liten, varför man inte bör bidra till att försämra
den ytterligare genom slentriankastration som slår ut fullt friska och funktionsdugliga hundar ur avel.
• De problembeteenden man eventuellt löser med en kastration är de som ligger i
sexualiteten, vilket väldigt få upplevda problematiska beteenden gör.
• Vissa problematiska beteenden kan också förvärras då en kastration sänker hundens testosteron som hjälper till att skapa en god självkänsla hos hunden.
• En kastration är ett kirurgiskt ingrepp som alltid är omgärdat av medicinska risker.
• Samojeden är en ras som påverkas kraftigt negativt av en kastration då de kan bli
loja/slöa (missgynnar den generella arbetslusten) och öka kraftigt i vikt.
• Den mest vanliga negativa effekten, som i stort sett alla kastrerade samojeder drabbas av, är att pälsen börjar växa i mängder och omfång.
• En kastrationspäls kan bli väldigt mjuk och ullig i sin struktur med kraftigt försämrad förmåga att hålla snö, is, smuts och fukt borta. De polara egenskaperna uteblir.
• En kastrationspäls blir lätt så lång och omfångsrik att man tvingas klippa hunden,
vilket aldrig är bra.
• Den mjuka ulliga kastrationspälsen ger också upphov till stora tovor som är svåra
att reda ut.
Påpekas bör också att även kemisk kastration kan ge samma och/eller snarlika biverkningar med bibehållen negativ biverkning även efter att preparatet gått ur kroppen.
En intakt hund gynnar avelsbasen då den finns tillgänglig för avel ifall den bedöms
lämplig. Kastration i tidig ålder försämrar uppfödarens möjlighet att utvärdera mentaliteten vilken inte är fullt rättvisande förrän hunden når vuxen ålder, en ung hund
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som kastreras tidigt blir aldrig mentalt vuxen. Ökar kastrationen av unga djur försämras uppfödarens möjlighet att utvärdera mentaliteten i sitt avelsprogram.

Belastnings- och förslitningsskador

Samojedhunden är en polar-brukshund varför stor vikt skall läggas vid dess anatomiska konstruktion i förhållande till risken för belastnings och förslitningsskador vid
fysiskt arbete. Detta kan utvärderas vid regelbundet fysiskt arbete under längre tid.
En samojed med sund konstruktion skall inte uppvisa belastnings- och förslitningsskador i högre grad än genomsnittet vid regelbunden fysisk belastning under längre
tid och flera säsonger. Samojeden skall genom sin konstruktion hålla för ett aktivt
och regelbundet friluftsliv på fjället, i dagspåret och under långa strapatser året om
under alla årstider, likaså skall samojeden hålla fysiskt för övriga diverse hundsporter.
En konstruktion som menligt inverkar på hundens förmåga att hålla sig skadefri vid
längre regelbunden fysisk belastning bör väga tungt vid utvärderingen av dess kvaliteter som avelsdjur då samojedhunden först och främst skall vara just en funktionell
polar-brukshund. Rasens anatomiska konstruktion får aldrig utgöra en begränsning
i hundens användningsområde eller i dess välfärd i alla situationer. Här bör också
tillväxt och utveckling beaktas då en samojed skall uppvisa en fortsatt hållbar konstruktion även när den når vuxen ålder (5-7 år) och där över.
Egenskaper i hundens konstruktion som kan orsaka ökad risk för belastnings/förslitningsskador:
• Tung/grov hund (ökad eller överdriven tyngd och massa generellt i förhållande till
dess storlek) – Disponerar för förslitningsskador på leder och ligament generellt,
samt inverkar menligt på uthålligheten.
• Grova och breda bröstkorgar och frontpartier – Disponerar för överbelastningsskador i frontpartiet, bog-, armbågs- och handleder, m.m. Hos en hund i rörelse
hamnar naturligt mycket kraft och belastning på leder och ligament i frontpartiet.
Beda tunnformade fronter disponerar också för problem i den snörande gången.
• Tungt/grovt huvud – Tröttar hunden vid fysiskt arbete.
• Övervikt (hunden är tjock eller fet) – Disponerar för ökad risk för belastnings och
förslitningsskador generellt.
• För raka eller veka handleder/handlovar – Disponerar för överbelastningsskador
av leder och ligament i handloven.
• Övervinklad eller otillräckligt vinklad fram och bak - Disponerar för felaktig belastning av leder, ligament och bendelar. Exempelvis en för rak front eller otillräckliga vinklar i bakstället, m.m.
• Överbyggd – Ger onödig vikt på frambenen.
• Sänkt rygg (svankryggad) – Disponerar för förslitning av ryggkotor.
• Platta tassar utan svikt i tålederna – Ger dålig stötdämpning.
• In- eller uttåad ställning – Disponerar för förslitningsskador.
• Står under sig fram – Innebär ökad påfrestning på framben och front parti.
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Siberian husky

Information från rasklubben för siberian husky
Inför vintersäsongen 2015-16 vill vi i rasklubben få in information om planerade
tävlingar för säsongen 2015-16 senast 1 oktober.

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Camilla Eklund Engvall,
073-040 27 18, sarmik@wildtribes.se

Blue Neptune’s Proteus Protus. [Foto: Malin Granqvist]

Vice ordförande Jens Lindberget,
070-638 29 47, racerhund@hotmail.com

Målet är att kunna lämna besked till tävlande och arrangörer senast 1 nov 2015
om vilka klassar och vid vilka tävlingar där blir meriterings tillfällen. Det kan
tillkomma ytterligare meriteringstillfälle efter 1 november vid ev. inställda tävlingar, ändringar m.m.
Mvh
Tävlingskontakt för rasklubben
Helle Sörensen, polarpilen@gmail.com
Agnetha Henriksson, kennel-lapicum@hotmail.com

Sekreterare Pernilla West,
073-049 07 46, sekreterare.sh@sphk.se

Kassör Jenny Larsson,
070-205 65 29, jennylar1@hotmail.com

Ledamot Helle Bülow Sörensen,
076-105 89 71, polarpilen@gmail.com
Suppleant Charlie Lundgren,
076-397 53 30,
Charlie.Lundgren@hotmail.com, (1:e suppl)
Agneta Henriksson, 070-376 99 09
kennel-lapicum@hotmail.com

Valp och omplacering/till salu
Ann Wessman, 0651-220 87
annwessman@telia.com

Meriteringssekreterare
Andreas Sande, 070-340 10 31
andreas.sande@tjautjas.se

Domarkontakt Annika Uppström,
070-578 17 16, nordviken@home.se

Representant SPHK valberedning 2016
Nisse Uppström, 070-248 20 05
nordviken@home.se

Valberedning
Runa Jacobsson, 070-358 03 07
runa.jacobsson@geo.su.se
Marie Israelsson, 070-191 63 79
marie@marieisraelsson.se

Webmaster Dalia Ramström,
070-205 48 42, dalia95@gmx.net
Revisorer
Freddie Åkerlind, 0565-604 46
freddie.akerlind@telia.com

Hej!

Siberian husky-special 14 November

När ni nu läser detta har höstträningen av våra
fyrbenta påbörjats efter en varm och skön sensommar. Men än finns möjligheterna kvar till att åka på
SPHK’s utställning. För ni missar väl inte att årets
rasspecial är i samband med Nedre Norras dubbelutställning 14-15/11 i Sollefteå, där kommer även
priser för SH-cupen och ungdomsstipendium att
delas ut. Glöm inte att anmäla er via kennelklubbens internetanmälan! Se annons i tidningen och på
hemsidan.
Styrelsen önskar få in vinterns planerade tävlingar
även andra klubbars så att vi kan besluta om vilka
som blir meriterande.

Sphk nedre norra arrangerar i år en officiell dubbel utställning 14-15 nov,
var av lördagen inofficiellt kommer klass som våran siberian husky-special i år
eftersom klubben ej sökt om egen utställning.
Under lördag kommer bland annat att SH-kuppen att delas ut och även utse
årets ungdom.
För information angående utställningen se SPHK Nedre Norras hemsida.
Hoppas vi syns där
Med vänliga hälsningar utställnings ansvarig inom rasklubben /Viktoria Ryytty

Slutligen vill vi flagga för att ni medlemmar har möjlighet att använda er av tjänsten valp och omplacering/försäljning av hundar. Kontakta Ann Wessman
för mer info och hjälp.
Vi ses i Sollefteå 14-15/11.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Catrine Pulsson,

Revisorssuppleanter
Börje Jansson, Petra Nielsen
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Siberian husky-klubbens arbetshelg 2122/8 2015
Varje år träffas styrelse och inbjudna funktionärer till minst ett fysiskt
styrelsemöte. Eftersom vi annars är utspridda över nästan hela vårt avlånga land så är det viktigt att få träffas personligt under några dagar.
Att lära känna varandra och prata “ansikte mot ansikte” tror jag blir allt viktigare i vår numera så digitaliserade och
internetbaserade värld. Oftast blir stämningen en helt annan när man träffas
så här och i år blev inget undantag. Vi
träffades i Strömsund, Jämtland som ligger någorlunda “i mitten” av landet. På
fredags eftermiddag började folk rulla in
och vi samlades hemma hos mig. Tillsammans gjorde vi pizza i min bakstuga, åt,
myste och pratade. En bra start tyckte
nog alla!
På lördagmorgon samlades vi på Folkets
hus och några fler anslöt under förmiddagen. Mötet var ett styrelsemöte med
aktuella frågor och de inbjudna funktio-
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närerna fick ventilera sina viktiga frågor.
Här en kort sammanfattning från funktionärerna (i protokollet på hemsidan
kan du läsa övrigt).
• Vår domarkontakt Annica Uppström
pratade och visade oss om hur vi söker
info på internet och delgav oss om information från SKK.
• Andreas Sande är ny som vår tävlingssekreterare på dragtävlingar. Ser fram
emot ett bra samarbete med er som
arr. dragtävlingar.
• Marie Israelsson, vår klippa som kan
meriteringsreglerna var med och uppdaterade oss om vad det egentligen inne-

bär att meritera sin hund. Dragmeritering (ej tävling) är till för att ta fram de
absolut bästa hundarna i rasen, hundarna som är värda en championtitel och
kan mäta sig med hundarna som i början av 1930-talet ligger till grund för vår
hundras och tävlade på makalöst bra
tider i tävlingen All Alaska Sweepstakes.
• Ann Wessman som varit med längst av
oss alla i klubben är valp och omplaceringsansvarig. Hon vill ha ett större
flöde på hemsidan och önskar att fler
uppfödare
• har sina valpkullar registrerade på vår
hemsida. Det borde vara den första
naturliga platsen om man är uppfödare och medlem. Andra sociala medier
tycks ta över, men detta är något klubben får jobba med!
• Dalia Ramström, vår så snabba och
duktiga webmaster bidrog med mycket information om hemsidans struktur.
Hon skulle önska lösare tygler från
SPHK centralt men det kan bli svårt
eftersom man inom SPHK vill hålla
ett likadant koncept på alla sina sidor
inom organisationen
Under helgen hade vi även kontakt med
Jenny Larsson (ledamot/ kassör) som var
vår representant på SPHK’s arbetshelg.
Vi bollade några frågor med varandra
och överlag tror jag att det egentligen var
mest positivt att vi kunde köra våra arbetshelger parallellt även om det inte är
det ultimata.
På lördag kväll avrundade vi med middag
och våra vägar skildes åt på vägar som
bär åt norr och söder! Några nya idéer
föddes och vi ser fram emot ett fortsatt
kreativt verksamhetsår för vår SPHK’s
rasklubb för siberian husky.
Vid tangenterna,
er sekreterare Pernilla West
Polarhunden 4/2015
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Ordförande

Lennart Andersson, 0171-579 69
073-050 45 49
Paulus väg 4, 746 38 Bålsta
2luba@telia.com

Vice ordförande

Nicole Schwarz, 070-266 20 57
zeckenzwecke@aol.com

Sekreterare

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

Kassör

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

Ledamot

Monica Hjelm, 072-74 33 299
Irkes@telia.com

Suppleant

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

Suppleant

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

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

Jag vet inte varför meriteringarna, efter den förra
revideringen, har blivit en så viktig del av vår verksamhet. Vi har haft i stort sett samma meriteringsregler sedan 90-talet, men det är inte förrän efter att
de nu gällande reglerna trädde i kraft som diskussionen tog ordentlig fart. Kanske är det ett sundhetstecken att en faktor som bör beaktas i avelsarbetet nu diskuteras ofta, mycket och länge.
Det jag nu ser fram emot är en breddning av diskussionen. Vilka övriga faktorer anser vi som rasklubb
att en uppfödare bör beakta vid valet av avelshund
och en följdfråga på detta blir, vilken hundhållning
måste vi ha för att kunna utvärdera dessa egenskaper.
Eftersom vi har så få grönlandshundar i Sverige
så bör ju ett stort antal individer användas i aveln
om vi inte vill riskera en alltför stor inavel. Kanske
är det så att det är faktorer som diskvalificerar en
hund som avelsdjur vi i stället skall diskutera och ta
fram. Kanske vore det enklare, för det skulle enligt
min uppfattning endast bli ett fåtal faktorer som
skulle komma på tal.
Vi kan som rasklubb aldrig bestämma vilka avelsdjur som en uppfödare väljer, men det betyder inte
att vi inte kan ha en uppfattning och ge rekommendationer i frågan.

Meriteringssekreterare

Lena Tano, teamasasaq@hotmail.com

Valberedning

Kenth Hjelm, mikka@telia.com
Jan-Olof Högström, jo@framak.se
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Lennart Andersson
Ordf.

LS ladan (Ylajärvis LS kull njuter av kylan under ladan under de varma sommardagarna i somras. [Foto: Malin Sundin]

www.gronlandshund.sphk.se

När dessa rader publiceras har vi med marginal
passerat SPHK’s arbetshelg och den diskussion rörande revideringen av meriteringsreglerna som skall
tas upp där. Sista ordet i revideringsarbetet är förvisso inte sagt i och med det, men jag har svårt att se
att det skulle kunna bli några mer genomgripande
förändringar efter arbetshelgen. Personligen tycker
jag att det skall bli skönt att inte vid alla tänkbara
och otänkbara möten diskutera meriteringsregler.

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
ÖVRIGT

ÖVRIGT

Sparkcykel, trehjulig, robust, utmärkt
för 1-2 hundar. Pumpbara däck, handbroms. Bra skick, framstänkskärm behövs bytas ut.

Släde Oinakka Jukkas säljes.
Den är obetydligt använd och i nyskick.
Rostfritt ankare medföljer.
Foton finns och skickas om så önskas.
Släden finns i Kil, Värmland

Pris: 1 300 kr
Louis Liljedahl
Telefon 0951 230 40
E-post louisevyliljedahl@hotmail.com

Pris: 4.500:Ev. fraktkostnad betalas av köparen.
Är du intresserad så ring Tommy 0706016146 eller Helen 070-2361275

Avslappning. SnowShadow´s First Born Star (Volki) en varm aprildag i fjällen. [Foto: Petter Hillborg]

KENNEL FENRISULVEN

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

Posttidning B

POLARHUNDEN
Freddie Åkerlind
Nytomta gård, ED 80
686 94 Rottneros

Vid val av tält…

Välj smart.

keron gt
Mycket starkt, pålitligt och rymligt 4-säsongers tält i vår black
label linje. Perfekt för året runt användning och krävande äventyr
i olika miljöer. Finns i 3 och 4 personers utförande.
Christina Nisula/samoyedadventure.blogspot.com

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

