Valberedningens förslag för 2022

Ordförande för 1 år: Omval Anders Hörnlund SH Torsö
Ledamot poster:
Karina Andreasen AM / SH, 2 år omval. (Förslag vice
ordförande.) Järpen
Annelie Jönsson SAM, 2 år nyval. (Förslag kassör.) Lund
Suppleant poster:
Lena Tano GRL 2 år omval. Trollhättan
Daniel Worrsjö SH, 2 år nyval. Piteå
Maurice Hermans GRL 1 år fyllnadsval. Lakene
Revisor:
Freddie Åkerlind SH 2 år nyval. Rottneros
Hans Ramberg SAM 2 år nyval. Stockholm
Revisor suppleant:
Helene Werner SAM 2 år nyval. Eskilstuna
Mari Karlsson SH 2 år omval. Trelleborg
Sittande styrelse:
Therese Zetterlund Ivefors AM. Sundsvall
Elisabeth Lönnberg SH. Piteå
Gustaf Hammarkrantz SAM. Göteborg

Övriga nomineringar som inkommit till valberedningen:
Alf Hallén
Lisa Lithammar
Ulla Lindroth Andersson
Mari Lilja
Catrin Paulsson
Melissa Hermans
Vi har i valberedningen haft goda diskussioner och
kommit fram till vårt förslag utifrån fördelningen över
landet, föreningserfarenhet och erfarenhet av arbete med
polarhundsraserna.
Vi har fått in flera förslag från medlemmar vilket är
positivt och det tackar vi för. Det finns olika skäl till att
de som står listade under övriga nomineringar inte ligger
på vårt förslag. En av dem är att de själva tackat nej och
den andra är att vi i styrelsens sammansättning
eftersträvar både en kontinuitet med en grupp gamla
erfarna medlemmar, samt nya med nya inputs och en
bakgrund av olika erfarenheter som är bra att ha i en
centralstyrelse som SPHK C.
Med dessa ord vill vi tacka för vårt arbete i
valberedningen och önska nya valberedningen och den
styrelse som blir vald lycka till!
Med vänlig hälsning,
Camilla Eklund Engvall, sammankallande Siberian Husky
Jennie Kraft Hult, Alaskan Malamute
Sofia Wallin, Grönlandshund
Helene Larsson, Samojed

Presentation av de nya kandidaterna
Hej! Jag heter Daniel Worrsjö och
bor i Piteå med min fru Katarina
Palm Worrsjö och våra Siberian
Huskies.
Har inom bilsport varit ganska
drivande i yngre år men tror inte
jag direkt suttit i någon styrelse
förutom i företaget. Även om jag
inte direkt suttit i en styrelse
har jag erfarenhet av
föreningsteknik. Polarhundar har
vi ägt i drygt 10 år jakthundar
innan detta. Annars kommer jag
från och uppvuxen inom
travsporten.
Vi driver ett turistföretag sedan 7år tillbaka och började
tävla i år i sprint med 6 st av våra hundar. Skulle tävlat
redan 2020 men covid satte käppar i hjulen. Däremot har
jag under flera år varit med på tävlingar som handler och
varit den som jobbat i bakgrunden. Vi har Siberian huskey
både med show och rena långdistanslinjer och driver en
kennel där vi föder upp dem.
Ser fram emot att få arbeta i SPHK C med alla
polarhundarna
Härliga hundhälsningar, Daniel Worrsjö

Jag heter Hans Ramberg och
bor i Stockholm. Tidigare
var Flatcoated retriever min
ras men så kom jag i
kontakt med samojeder för
ca 10 år sedan och har
sedan dess varit
”plasthusse”.
För 1,5år sedan köpte jag
min egen samojedhane.
Samojeder är min ras!

Vi gör mycket olika saker med våra hundar men det vi
älskar mest är att gå på tur på fjället, vi försöker åka
upp till norr så ofta vi kan oavsett för att skida eller
vandra med drag. Nu när pandemin förhoppningsvis håller
sig i schakt så hoppas jag kunna delta mer på klubbens
aktiviteter.
I mitt privata liv har teatern varit en stor del och jag
grundade och drev operamathuset Spaghettioperan m.m.
2006-2014
Jag är utbildad jurist och ekonom från Lunds universitet
och har arbetat på advokatfirma. Idag undervisar jag i
juridik på Stockholm School of Economics för
redovisningskonsulter, lönespecialister och
internationella säljare, på John Ericsson för
fastighetsingenjör och på Medieinstitutet för
marknadsekonomer och Digital Marketing Executives.
Jag ser fram att se mer av SPHK´s arbete för våra polara
hundar.
Väl mött, hälsningar Hans Ramberg

Jag heter Maurice Hermans och är
född i Nederländerna. Jag flyttade
tillsammans med min fru Melissa, en
hund och två hästar till Sverige för
10 år sedan.
Det dröjde inte länge innan vi började
köra hund. Första turen var med en
Jämthund, en Australisk vallhund och
två valpar. Det var kul och det dröjde
inte länge innan vi fick våran första
Grönlandshund, Ylva. Och det blev
bara början. Nu har vi 13 av dessa
härliga hundar samt att vi har vår
första kull nu 2022.

Vi har även några Alaska husky, en Jämthund och
vallhunden är fortfarande kvar.
Jag trivs som mest när jag är ute på äventyr ute i skogen
med mina hundar. Tävlingserfarenhet som tävlande har
jag ingen. Jag kör mest för mig själv med mina hundar,
men det är en stor chans att någon känner igen mig ifrån
checkpointen på Polar Distans. Nästa säsong kommer det
att bli min debut som körare på någon tävling.
Att vara suppleant låter som ett jättebra sätt att se hur
det fungerar i styrelsen och jag tror att jag kan bidra
med ett färskt synsätt på det mesta.
Med vänliga hälsningar Maurice Hermans

