
Presentationer av valberedningens förslag

Ankie Laúrsen

Ordförande

Jag är egen företagare i egenskap av Dipl. Hundfysioterapeut sedan drygt 15 år 
där jag jobbar med all typ av rehabilitering och friskvård i samarbete med 
veterinär. Jobbar även på ICA Supermarket i Borgholm.

Är uppväxt med storpudel då min faster var uppfödare och försedde hela 
släkten med pudlar. Efter att ha hållt på med hästar sedan jag var liten skaffade 
jag min första egna hund i början på 90-talet vilket var en samojed. Här hemma 
blev det turer med sparken då vintern sällan kommer till Öland på det viset att 
snön går att använda för vettig draghundsträning. På den tiden var jag mest 
aktiv inom lydnad och lyckades få en samojed uppflyttad i lydnadsklass Elit även 
om vi aldrig kom ut på tävling i Eliten. Körde mycket bruks sök och fick nästan 
en helt godkänd räddningshund i slutet på 90-talet. Har även kört en del agility 
och viltspår.

Sedan ca 10 år tillbaka har antalet samojeder ökat här hemma och nu är det 
endast drag som gäller både på snö och barmark. 

Jag har varit aktiv inom förening i stort sett hela mitt liv. Suttit på flera olika 
styrelseposter i bla. Borgholms Båtklubb, Ölands Brukshundklubb och fram tills 
nyligen, ordförande i SPHK Södra.

.Jag har suttit i olika kommittéer såsom utställning, tävling och festkommittén 
inom Ölands Brukshundklubb,

Under min styrelseperiod i Ölands Brukshundklubb arrangerade och stod vi som
värd för Lydnad och Agility SM. 

Jag är utbildad SBK Handledare, SBK Lydnadsinstruktör, SBK Tävlingssekreterare.

Jag känner att jag har mycket att dela med mig av och tycker det skulle vara 
roligt att arbeta för vår rasklubb.

Helene Werner

Omval 2 år ledamot

Jag är född in i rasen Samojed och familjen har alltid haft minst en Samojed i alla
år. Till vardags arbetar jag som förskollärare i Eskilstuna där jag också bor.

Just nu har jag 2 st Samojeder som håller mig mycket aktiv.  Under 
sommarhalvåret åker vi en hel del på utställningar. Hundarna är mina 
motionskompisar och vi tränar en held del i skog och mark. Jag har nyligen vågat
mig ut i tävlingsspåret. 

Jag har arbetat som kassör i styrelsen för Samojed i ca 16 år och sitter dessutom
som kassör även i SPHK Mälardalen.



Carina Carnsund

Fyllnadsval 1 år ledamot

Bor i Nybro med min sambo "Otto" och sonen "Oscar". Dottern Sara bor några 
hus bort med sina hundar. Sara har precis blivit delägare i kenneln. Köpte min 
första samojed 87. Aldrig ångrat valet av ras.

Första valpkullen är född januari 89. Fick mitt kennelnamn Newsam´s mars 89.

Har jobbat natt  stort sett hela mitt yrkesamma liv, jobbar natt inom LSS just  
nu. Vilket innebär att man har mycket tid med hundarna.

Har under många år  ( 1992-2016) varit engagerad i Madesjö IF ( fotboll) som 
bingolottoansvarig, gjort vissa kanslijobb,  skött mailen och fixat kontrakt mm.

Varit engagerad i Nybro BK . Var med i början på 90 talet och startade 
agilitysektorn.  Var med som sammankallande  I agilitysektorn och i Nybro BK:s 
styrelse  i början på 90 talet.

Sammnakallande  i Nybro BK: s utställningskommitté 2011-2019. Vi arrangerade
officiella utställningar.

Ledamot i Nybro BK:s styrelse 2012-2016 

Utbildade mig till  ringsekreterare 93. 

Gått olika  kurser i genetik, skk:s uppfödarutbildning i början på 2000 talet,  
anatomi kurser för Gunilla Fristedt, Kenneth Edh, Moa Persson och Agneta 
Kappers. 

Hade en uppfödarutbildning i  Småland Ölands KK  regi  runt 2008-2009.

Gått Grönt kurs utbildningen slutet på 2000 talet

Utbildad CUA 2012.

Vet vad det innebär att jobba idiellt i en förening. 

Mvh Carina

Alexander Ringdal

Hej! 

Jag är 29 år gammal och bor med min sambo straxt norr om Kalmar, uppväxt 
med schäfer och Newfoundland uppfödning samt att vi har uppfödning av norsk
lundehund och har två samojeder, en gamling på 10 år och en unghund som 
snart är 1 år gammal. 

Jag har precis börjat träna så smått med unghunden med mål att kunna 
meritera i drag. I dagsläget jobbar jag som processtekniker på ett företag i 
Kalmar. 

Jag sitter i styrelsen i fackföreningen, är även med i styrelsen i Smc Kalmar län 
där vi håller i diverse utbildningar inom mc världen. Jag hoppas kunna bidra 
med frisk syn på hundvärlden och ett glad personlighet som sätter ett stort 
värde i allas engagemang och samarbete. Jag är verkligen inte en expert inom 
samojedvärlden men har viljan att lära mig under resans gång och hoppas att 
jag kan bidra genom mina egna erfarenheter och tankar.



Sara Edin Mårtensson

1 års fyllnadsval ledamot

Jag heter Sara och bor i Östersund med min sambo, son och tre hundar, två 
samojeder och en aussie. Jag skaffade min första samojed för bra precis 7 år 
sedan. Jag hade egentligen inte haft någon samojedkontakt innan, min familj är 
jaktmänniskor, så det var jämthundar som gällde. Men är uppvuxen med en 
huskykennel som granne så jag hade lite koll på läget. 

Sen blev det en aussie och därefter sista samojeden. Genom åren har jag suttit 
ett tag i styrelsen för SPHK övre norra och något år som medlemsansvarig för 
SPHK. 

Med rätt motivation upplever jag att man kan göra det mesta med sin samojed 
och trots att dom kan vara fruktansvärt envisa så är dom riktigt roliga att träna. 
Här hemma när det inte är dragsäsong så tränar och tävlar vi i rallylydnad och 
utställning, sen blir det lite gott och blandat i socialträningar och fjällvandring.

Helena Persson

Nyval 2 år ledamot

Jag bor i Saxtorpsskogen i Skåne, skog och hav utanför dörren. Perfekt för mina 
2 samojeder. Har mor och dotter, 11 och 5 år gamla. Planerar just nu min första 
valpkull.

Jag driver eget företag sedan 3 år tillbaka, kan planera min arbetstid och arbetar
mycket hemifrån.

Jag har haft samojed i 16 år. Provat allt från rallylydnad, drag, spår, agility, 
balansboll, dogparkour mm med alla mina samojeder. Just nu spårar vi mycket 
och tränar balansboll.

Det härliga med samojeden är att den verkligen är en allround-hund och passar 
för alla aktiviteter.

Jag är sedan i hösten -19 med i SPHK Södras Utställningskommitté samt har 
varit aktiv i lokala brukshundsklubben som bl.a. hjälplärare på valp- och 
allmänlydnadskurser. 

Inom mitt arbete sitter jag med i ledningsgruppen för Competensums 
löneutbildning i Helsingborg.

Jag har driv, engagemang och massor med sunt förnuft att bidra med!



Rikard Linde

Nyval 2 år suppleant

Jag har haft samojed i ca 15 år, att jag fastnade för rasen är att förutom att den 
är vacker och klok så passar den mig och min familj då vårt intresse är att 
vandra i skog och natur.

Har gått grönt kort kurs i drag då jag tycker det är både roligt och intressant.

Jag kan tänka mig att engagera mig i styrelsearbete för att bevara rasens 
speciella egenskaper.

Har erfarenhet av styrelsearbete då jag är ordförande i Skånes golfförbund 
paragolfsektion.

Jag har avslutat mitt yrkesverksamma liv alltså har jag tid att engagera mig i 
SPHK.

Kjell Jonsson

1 år fyllnadsval suppleant

Jag är en glad pensionär från Hallsberg, har haft Samojed sedan 1987 under 
åren har det blivit 9 st och som mest har vi haft ett fyrspann. 

Numera är jag enhundsägare med en 5 årig Hero. Jag har tidigare varit aktiv i 
rasklubbens styrelse under ett antal år bl.a ”hittade” jag Furudal. Jag har haft en
stor del i rasträffen under många år. 

Jag har under alla år enbart kört Nordisk stil samt linkörning, var med och tog 
fram reglerna för barmarksprov för rasen, har även kört två PolarDistans, idag 
är väl inte fokus så mycket på tävlandet utan mera på en allsidig aktivering av 
Hero i form av vandring, nosework, cykelträning och skidor på vintern.

Michael Berglöf 

Valberedningens sammankallande

Jag bor utanför Falun i Dalarna med fru och son och i dagsläget 12 samojeder. Vi
skaffade vår första samojed 2006 och sen dess har de blivit fler. Jag kör 
övervägande drag med våra samojeder men det blir även någon utställning, lite 
spår, agility  och många skogsvandringar.

Jag har under åren suttit med i SPHK gävle-Dala och SPHK samojed styrelse och 
nu i valberedningen för samojed samt SPHK centralt. Jag har även varit 
spåransvarig under samojedernas vintervecka de senaste åren.



Helene Larsson

Valberedningen

Jag bor utanför Stockholm och skaffade min första Samojed 1984 och idag är de
5 st till antalet. Jag har varit aktiv i SPHK under många år, dels som ledamot 
styrelsen för Samojed och nu som ordförande för SPHK Mälardalen. Nu senast 
har jag varit en del i valberedningen för detta årsmöte. 

Även om jag inte tävlar i drag med mina hundar så älskar de att arbeta framför 
cykeln och vi är mycket ute i skog och mark och njuter av lugnet på landet. 
Under sommaren blir det under normala år, en del utställningar vilket ger oss 
ett rikt socialt liv från söder till norr.

Diana Karlsson

Valberedningen

Jag bor i Los, Hälsingland och köpte min första samojed 1981. Förnärvarande 
har jag 6st samojeder och har kennel Polartassen sen 2002. 

Jag har varit med SPHK i många år, bland annat i valberedengen för samojed 
och några år som valpförmedlare. Jag tränar och tävlar med mina samojeder i 
släde, skidåkning, barmarksträning och lite andra aktiviteter som vandring i skog
och fjäll.

 

Presentation av medlemmars nomineringar till styrelsen för 
Samojed

Michael Berglöf

Sammankallande valberedningen

Se ovan.

Christina Bjerstedt-Ohlsson

Valberedningen

Jag har haft samojed sedan 1979, ställt ut, meriterat i drag både slädhunds och 
pulkastil. Är även exteriördomare för bla polarhundsraserna. 

Jag har lång erfarenhet av föreningsarbete, suttit i länssklubbsstyrelae sedan 
1992, varit aktiv i sphk södras utställningskommitte i tidernas begynnelse. Varit 
sammankallande i valberedningen för södra de senaste åren. 

Jag har även suttit i svenska kennelklubbens valberedning där man arbetar med 
att ta fram styrelsen för centralstyrelsen samt även för skks disciplinnämnd. Har
även gått utbildningar i föreningsteknik där bla valberedningsarbete ingick. 



Beatrice Palm

Valberedningen

Jag skaffade min första samojed, Ruff, 1994 och sen dess är jag fast! Vår första 
dragtävling avverkades några år senare i Skillingaryd och resultatet, tja det talar 
vi tyst om. Men träning ger färdighet och någon gång kring millenieskiftet ingick 
Ruff i det spann som jag trots slädhaveri och lite annat trassel lyckades köra ett 
godkänt dragprov 60 (Fäboddraget) med. Sen dess har det blivit fler samojeder 
och många fler dragtävlingar, både i pulka- och slädhundsstil.

Samojeden mår bra av att få jobba året runt och med lite allt möjligt och min 
nuvarande samojed Nelly tränas och tävlas i lydnad, rallylydnad, nose work, 
specialsök, dog parkour och viltspår. 

Jag själv är både rallylydnadsinstruktör, nose workinstruktör och 
rallylydnadsdomare och har för närvarande förtroendeuppdrag inom SKK, 
nordisk kennelunion NKU och den internationella kennelunionen FCI.


